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اجرای شبکه فاضالب شهر 
تیران در کمتر از 3 سال

اصفهان – خبرنگار فرص��ت امروز- مهندس 
هاش��م امینی در نماز جمعه شهرستان تیران 
با اش��اره به اهمیت اجرای شبکه فاضالب در 
این منطقه گفت: اجرای ش��بکه فاضالب در 
این منطقه یکی از مطالبات دیرینه مردم بوده 
که به جهت وابس��تگی به منابع مالی دولتی 
بهره من��دی مردم این شهرس��تان از خدمات 

شبکه فاضالب امکان پذیر نبوده است .

تفرش در جنوب غربی شهرستان ساوه واقع شده 
است. شهرستان تفرش شامل یک بخش مرکزی 
و یک شهر با نام تفرش و در مجموع دارای 131 
آبادی است و فاصله آن تا مرکز استان 95 کیلومتر 
و از ش��مال به ساوه، از جنوب به اراک، از شرق به 

قم و از مغرب به اراک محدود می شود.
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12000 مشترک شرکتی
روزنامه فرصت امروز در حال حاضر

دارد و آگهی های شما در ضمیمه نما توسط صاحبان مشاغل 
مختلف و مدیران عامل شرکت ها دیده می شود.

 با حضور در بانک اطالعات امور گردشگری
فرصت رونق کسب و کارتان را از دست ندهید.

نیازمندی های  مشاغل  ایران

معرفی شهرستان های استان مرکزی

امامزاده ابوالعلی)ع(

در مرکز ش��هر تفرش و جنب پارک تفریحی این شهر بنای زیبای 
آج��ری ق��رار دارد که متعلق به ابوالعلی می باش��د. مهدی بن محمد 
ملقب به ابوالعلی از نوادگان امام جعفر صادق )ع( اس��ت که بر طبق 
اس��ناد موجود با 10 واس��طه به آن حضرت می رسد. این بنا در شهر 
تفرش ب��ه بقعه ابوالعلی معروف اس��ت. مردم تف��رش آن را آرامگاه 
عارف��ی به نام ابوالع��الء می دانند که هویت اصلی آن س��ید ابوالعلی 
مهدی بن محمد بن حس��ین بن عیس��ی الرومی  بن محمد بن علی 
العریضی بن امام جعفر صادق )علیه السالم( است. بنای بقعه و گنبد 
کالهخودی آن ظاهرا از بناهای قرن هشتم هجری و بخش های تابعه 
آن از  ایوان ه��ای چهارگانه و غرفه های جهات فرعی از الحاقات عصر 
صفویه اس��ت. این بنا مش��تمل بر بقعه و گنبد و چهار  ایوان و چهار 
حجره یا غرفه و صفه فوقانی اس��ت ک��ه مجموعا به صورت 8 ضلعی 

مختلف االضالعی به طول هر ضلع هفت متر است.
در 10 متری غرب بقعه بنای باستانی است که در جبهه مدخل آن 
لوح��ی از مرمر نصب بوده ک��ه روی آن تاریخ الحاق  ایوان  ها و تعمیر 
گنب��د و بن��ای بقعه – س��ال 1073 هجری قم��ری – از ناحیه امیر 
فصیح الدین محمد حجاری ش��ده بود که متاس��فانه این لوح دزدیده 
شده است بنای بقعه به هیات مربع متساوی االضالعی به دهانه 7 و 
ارتفاع 9 متر با جداره س��اده گچی و خاکی تعمیری است که در هر 

ضلع آن شاه نشینی به دهانه 4 و عرض یک متر قرار دارد.
بر فراز بقعه گنبدی کالهخودی به س��بک قرن هفتم هجری سراپا 
از آج��ر تراش و فاقد تزیین کاش��ی تقریبا به قط��ر و ارتفاع 11 متر 
با عنقی به ارتفاع 5 متر س��الم بر جای مانده اس��ت. این بقعه درب 
منبت کاری شده ای نیز به تاریخ 1077 هجری قمری دارد که توسط 

امیر فصیح الدین محمد به این بقعه هدیه شده است.

آرامگاه دکتر محمود حسابی

آرامگاه دکتر محمود حسابی که از نوابغ  ایران زمین و 
نابغه بزرگ جهان علم و   اندیشه  ایران و جهان است پس 
از 90 س��ال زندگی پر بار علمی  در 12 ش��هریور 1371 
در شهر تفرش به خاک سپرده شد که امروز آرامگاه وی 
در تفرش محل تجمع مراسم مذهبی و رسمی  می باشد. 
هر ساله صد ها نفر در بازدید از آرامگاه پروفسور حسابی 
با این   اندیشمند بزرگ و فرهیخته و چهره ماندگار تفرش 

آشنا می شوند.

شهرستان تفرش

این شهرس��تان در جنوب غربی شهرستان ساوه واقع 
شده است. شهرس��تان تفرش شامل یک بخش مرکزی 
و یک ش��هر با نام تفرش و در مجموع دارای 131 آبادی 
است و فاصله آن تا مرکز استان 95 کیلومتر و از شمال به 
ساوه، از جنوب به اراک، از شرق به قم و از مغرب به اراک 
محدود می ش��ود. ارتفاع میانگین این شهرستان از سطح 

دریا در حدود 1900 متر است.
ارتفاع زیاد و کوهس��تانی بودن این شهرستان باعث به 
وجود آمدن زمس��تان های سرد و تابستان های معتدل در 
این شهرس��تان شده است. میانگین بارندگی سالیانه این 

شهرستان 276 میلیمتر است.
قسمت های جنوبی، شرقی و غربی آن را ارتفاعات بیشتر 
از 2500 متر احاطه نموده اس��ت که در شرق تفرش این 
ارتفاع به حداکثر خود یعنی 3141 متر می رسد. مهم ترین 
ارتفاع��ات آن را کوه های »امجک« تش��کیل می دهد. از 
شرق تفرش به س��وی شمال )ساوه( از ارتفاعات کاسته 

و قسمت های هموار خودنمایی می کنند. از سده های قبل 
و بعد از اس��الم  قلعه  ها و آتشکده های بسیاری باقی مانده 
است. در متون تاریخی از این شهر با نام طبرش یاد شده 
اس��ت و بسیاری از تاریخ نویسان و جغرافی دانان اسالمی 
 نام این شهر را در کنار نام قم و آوه از شهرهای شیعه نشین 

یاد کرده  اند. 
از مغ��والن و تیموری��ان هی��چ اثری در تف��رش دیده 
نمی ش��ود ولی تفرش در روزگار صفویه به ویژه پادشاهی 
ش��اه عباس بزرگ رو به آبادانی نهاده است و مردم تفرش 
با انجام خدمات برجسته در دستگاه های حکومت صفوی 

نفوذ نمودند.
تفرش در  ایام س��لطنت افشاریان تا سال 1218 جزو 
متصرفات  ایش��ان بوده اس��ت. تختگاه زندیان شیراز و 
خ��اک تفرش در آن روزگار ج��زو متصرفات آنان بوده 
است و در این زمان مکتب خانه های متعددی در تفرش 
تاسیس شده که نوجوانان در آن به فرا گرفتن مقدمات 

فارسی و تعلیم قرآن می پرداخته  اند. در دوران قاجاریه 
است که مردانی از تفرش در کار سیاست مملکت وارد 
می ش��وند و در راه خدمت به  ای��ران حتی از بذل جان 
خ��ود نیز دریغ نمی ورزند باز در همین دوره اس��ت که 
به سبب توجه پادش��اهان قاجار به منطقه روحانیان و 
علمای مذهب عده ای از س��ادات بنی فاطمه تفرش در 
دس��تگاه حکومت رش��د کرده تا جایی ک��ه به مناصب 
ب��زرگ گمارده می ش��وند و یک��ی از ویژگی های دوره 
قاجاری��ه گس��ترش مکتب خانه  ه��ا و تکثی��ر و فراوانی 

میرزا ها در تفرش، آشتیان و فراهان است.
در دوران بع��د از قاجار نی��ز نام منطقه تفرش به دلیل 
برخاستن علما و دانشمندان بزرگ همیشه بر سر زبان ها 
بوده است. در این خطه بزرگانی پرورش یافته  اند که بعضاً 
در نوع خود بی نظیر و نامی بوده  اند. به عنوان نمونه زنده 
یاد پروفس��ور حس��ابی پدر فیزیک  ایران، زنده یاد استاد 
عباس س��حاب پ��در جغرافیا و کارتوگراف��ی نوین  ایران، 

زنده یاد پروفسور احمد پارسا استاد و گیاه شناس معروف، 
پروفس��ور قدرت ا... پارسا، پروفس��ور اردشیر قوام زاده و... 

برخی از نام آوران این خطه هستند. 
 دو راه ارتباطی مهم شهرس��تان تف��رش گردنه گیان 
)رابط تفرش با ساوه و قم( و گردنه نقره کمر )رابط تفرش 
با اراک و آش��تیان( اس��ت که این دو راه ارتباطی نشانگر 

موقعیت طبیعی این شهرستان می باشد. 
 محصوالت کش��اورزی این شهرس��تان؛ گ��ردو، بادام، 
سیب زمینی و س��ایر محصوالت باغی اس��ت و به لحاظ 
شرایط اقلیمی، باغداری رکن اصلی فعالیت های ساکنان 
آن اس��ت و صنایع دستی آن را ظروف مسی )چکشی( و 

گلیم تشکیل می دهد.
برخ��ی از مراکز دیدنی تاریخی تفرش، مس��جد جامع 
ش��ش ناو، امامزاده حسین، آرامگاه پروفسور حسابی، آب 
معدنی چش��مه گاو، غار پس��تان، غار دربر، چشمه پارک 

تفرش، رودخانه تفرش )آب کمر( و... هستند.
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امامزاده محمد

این امامزاده محل دفن محمد بن حس��ن افطس 
بن علی اصغر بن امام زین العابدین )ع(  است.

این بنای تاریخی در مرکز شهر تفرش واقع شده و 
دارای گنبدی دو پوش بوده که نمای پوسته بیرونی 
از کاش��ی های هفت رنگ و خطوط نوشته ای تشکیل 
یافته و زیر س��قف گنبدخان��ه دارای مقرنس کاری و 

تزیینات نقاشی است. 
س��قف  ایوان ورودی به زی��ر گنبدخانه نیز دارای 
مقرن��س کاری بوده که تزیینات کاش��ی با رنگ های 

مختلف آن را تزیین داده است.
متن شعر موجود در  ایوان سردر حاکی از آن است 
که این  ایوان در س��ال 1050 ه. ق. توس��ط خواجه 
موم��ن و در دوران صفویه )قرن دهم هجری ش��اه 
عباس دوم( س��اخته شده اس��ت و جزو آثار ملی به 

ثبت رسیده است. 
این آرامگاه، چهار  ایوان دارد که جز  ایوان شمالی 
بقیه دارای جدار سفیدکاری با سقفی رومی  پوشند. 
در طرف ضلع شمال و جنوب آن ورودی به  ایوان 
اس��ت و در سمت ش��رق و غرب  ایوان بدون ورودی 
احداث ش��ده. اصل بنا مربوط به دوره ایلخانی است 
و تزیینات و نقوش روی سقف در دوره صفوی انجام 

گرفته است.

تکیه زاغرم

تکیه زاغرم با بیش از 150 سال قدمت یکی از قدیمی ترین تکایای 
کش��ور و یکی از 14 تکیه موجود در ش��هر تفرش است. این تکیه در 
محله زاغرم ش��هر تفرش واقع ش��ده و در حال حاضر هر چهار طرف 
آن باز می باشد. این تکیه در سال 1274 هجری قمری در عصر قاجار 

بنا شده است.
بنا با خشت و کاهگل و تیرهای چوبی بنا شده و از نظر معماری قابل 
توجه اس��ت. کتیبه سنگی که بر روی جرز سمت راس��ت ایوان ورودی 
اصلی بنا قرار گرفته موید دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار می باشد اما 

قدیمی ترین بخش تکیه زاغرم، ایوان ورودی ضلع جنوب شرقی می باشد.
قوس جناقی کند بوده و اس��م معمار آن بر داخل رس��م بندی های 
مرکزی ایوان ورودی نقر ش��ده است. مقرنس کاری ظریف داخل رسم 
بندی های ایوان ش��باهت زیادی به شیوه مقرنس کاری دوران صفوی 
دارد. بن��ای فوق از جمله بناهای دو ایوانی می باش��د که در ضلع های 
ش��مال غربی و جنوب شرقی قرار گرفته  اند. کف  ایوان ها از کف اصلی 

تکیه 1/5 متر باالتر می باشد. در مجاورت  ایوان شمال غربی یک حجره 
در طرفین  ایوان قرار دارد.

در اضالع ش��مالی و جنوبی تکیه هشت حجره وجود دارد که دارای 
طاق های گنبدی می باش��ند. داخل صحن شش ستون استقرار یافته 
که در دو ردیف س��ه تایی می باشند. بنای فوق دارای چهار ورودی در 

زوایای اصلی می باشد.
تزی�ین��ات بن��ای مذک��ور ش��امل مقرنس کاری ه��ای ظری��ف و 
رسم بندی های واقع در ضلع جنوب ش��رقی  ایوان ورودی اصلی است 
ضمن��ا درب دو لنگه چوبی قدیمی این تکیه دارای تزیینات گل میخ 
کولون و تس��مه های بسیار زیبایی است که به احتمال زیاد مربوط به 

دوره صفویه می باشد.
در ایام سوگواری ابا عبداهلل الحس��ین )ع( مراسم های عزاداری امام 
حس��ین )ع(، مراسم سینه زنی، تعزیه خوانی و سوگواری در این تکایا 

برگزار می شود.

آب انبار بلور

آب  انبار بلور محله فم تفرش اثری به جا مانده از دوره قاجار اس��ت. آب  انبار بلور 
در کوچه بلور محله فم تفرش واقع ش��ده اس��ت. این بنا در نزدیکی تکیه زاغرم قرار 

دارد. این بنا برای تامین آب اهالی محل به ویژه در تابستان بوده است. 
به  س��بب نبود سندی دال بر تاریخ بنای این آب انبار نمی توان تاریخ دقیقی برای 
آن در نظر گرفت ولی با توجه به سبک و سیاق ساخت و بنای اطراف آن به احتمال 
بس��یار، بنای مورد نظر مربوط به دوره قاجار می باشد و تا دهه 1340 خورشیدی از 
آن استفاده می شده است و پس از انجام لوله کشی آب آشامیدنی در شهر به تدریج  
از رونق افتاده است. بنا به قول اهالی سازنده بنا و بانی آن حالج میرزا حسین ملقب 

به بلور بوده است. 
سردر و راه پله پاشیر آب انبار در ضلع شمال شرقی بنا تعبیه شده است و در حد 
وسط هر یک از اضالع غرب و شرق یک بادگیر بنا شده است و به جهت جلوگیری 
از ورود حیوان��ات و اف��راد متفرقه به محوطه آب انبار در س��ه س��مت بام بنای فوق 
دیواری خش��تی و گلی بنا ش��ده است. 12 ستون، 18 جرز، 20 گنبد و همچنین 2 
غالم گردش مخصوص هوا اسکلت و فضای اصلی مخزن آب انبار را تشکیل می دهد. 
تمام جرز ها و ستون های آب انبار با تیرهای چوبی به یکدیگر کالف کشی شده  اند. 
یک راه پله جهت تشخیص میزان آب و نیز در مواقع ضروری جهت الیروبی و انتقال 
نقاله و رس��وبات به بیرون اس��تفاده می کرده  اند و عمده مصال��ح به کار رفته در آن 
ش��امل خاک، خشت، گچ، آهک، چوب، آجر و سنگ می باشد. تزیینات این آب انبار 
ش��امل تزیینات آجری و نیز رسم بندی بر سردر ورودی پاشیر و همچنین در بخش 

فوقانی دو بادگیر بنا شده است. 
ای��ن بنا در دوره قاجاریه به همت میرزا حس��ین وزیر ملق��ب به بلور از افراد خیر 

تفرش در محله زاغرم شهرستان  تفرش  احداث شد.
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22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88607088 سام الیت 
88664162-4 کوروش کبیر 
86021428 ماهان مهر 
88318171 رویای شیرین پرواز 
77516040 زورق دریا  
66120654 گردشگران جوان  
88997055 ستاره پرواز  
22655052 کامیاران افالک  
88507575 شاهین پرواز سماء  
22843205 طاها گشت  
88517171 گشت نوین  
66913774 وهسودان گشت  
88412510 پانیا پرواز  
88174010 آسمان پاسارگاد  
84278 همنواز  
22457575 بوستان معراج  
88536040 آبان گشت  
88643262 خاطره جهان  
77671007 کامیاران سفر  
44450307 ایران نما  
66433100 کهکشان  

88644644 سپنتاگشت آریا 

مشهد

بلغارستان

22566878 آ- لف تور  
86021428 ماهان مهر ایرانیان 
آناسیر پارس              88501640
88960046-7 آالله آسمان آبی 

اهواز

88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر       88984780   

کره جنوبی

88960046 آالله آسمان آبی 
راشاک پرواز             88172818

اوج پرشین               88733050 

تور ترکیبی دور آسیا

88960046-7 آالله آسمان آبی 
88501640 آناسیر پارس 
88759284 سیران گشت 
44255033 آریانوس گشت 

گرجستان

داخلی

22566878 آ- لف تور  
88644644 سپنتاگشت آریا 
88960046-7 آالله آسمان آبی 
88501640 آناسیر پارس 
88759284 سیران گشت 

ترکیه
44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
667661218 آریوس پرواز 
88759284 سیران گشت 
88960046 آالله آسمان آبی 
88406464 اورانوس 
88664162 کوروش کبیر 
تیگاتر اول  88324221
440600218 رها سیر 
77683656 دانوش پرواز 
88733050 اوچ پرشین 
88401447 آریامنش 
88984780 ناخدای سفر 
88847301 سالمت گشت 
88610008 ملیکا سیر 
88974787 ابر آسا پرواز 

استرالیا

88960046 آالله آسمان آبی 
راشاک پرواز             88172818
اوج پرشین               88733050 
77621020 ایده آل پرواز 
88171015 سفرهای نیکو 

ارمنستان
44255033 آریانوس گشت 
88759284 سیران گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
88501640 آنا سیر پارس 
88960046-7 آالله آسمان آبی 

ترکیه 
)استانبول(

88960046 آالله آسمان آبی  
88607088 سام الیت 
88664162-4 کوروش کبیر 
86021428 ماهان مهر 
88318171 رویای شیرین پرواز 
77516040 زورق دریا  
66120654 گردشگران جوان  
88997055 ستاره پرواز  
22655052 کامیاران افالک  
88507575 شاهین پرواز سماء  
22843205 طاها گشت  
88517171 گشت نوین  
66913774 وهسودان گشت  
88412510 پانیا پرواز  
88174010 آسمان پاسارگاد  
22566878 الف تور  
84278 همنواز  

ترکیه 
)آنکارا(

زیارتی

44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
667661218 آریوس پرواز 
88759284 سیران گشت 
88960046 آالله آسمان آبی 

کربال و نجف

22566878 آ- لف تور  

شرق آسیا

88644644 سپنتاگشت آریا 
فانوس  88506969
88759284 سیران گشت 
66761218 آریوس پرواز 
88501640 آنا سیر پارس 

تایلند

تهران آسمان  66917497
88984780 ناخدای سفر 
88960046-7 آالله آسمان آبی 

سریالنکا

88644644 سپنتاگشت آریا 

روسیه

تشریفات  22852528
88960046 آالله آسمان آبی 
88759284 سیران گشت 

قبرس اروپایی

تشریفات  22852528
88960046 آالله آسمان آبی 
88759284 سیران گشت 

قبرس شمالی

88929225 کانون گشت 
88321121 سفر به رؤیاها 
44542626 گل سیر تهرانسر 
88805767 پرستو پرواز قرن 
88984780 ناخدای سفر 
44197600 یاس سپهر جاوید 
44255033 آریانوس گشت 
66979177 فارا گشت 
88306200 صنوبر 

لبنان

88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  

اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  
88206180 روشا پرواز  

الرناکا

88960046-7 آالله آسمان آبی 
88501640 آناسیر پارس 
88759284 سیران گشت 
44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
پارادیس سیر            88760718
اوج پرشین               88733050 
86020311 راه ورسم سفر 
66120654 گردشگران جوان 
88974787 ابر آسا پرواز 
88507575 شاهین پرواز سماء 

مالزی

مالزی سنگاپور

44255033 آریانوس گشت 
66917497-8 تهران آسمان 
667661218 آریوس پرواز 
88759284 سیران گشت 
88960046 آالله آسمان آبی 
88406464 اورانوس 
88664162 کوروش کبیر 
تیگاتر اول  88324221
440600218 رها سیر 
77683656 دانوش پرواز 
88733050 اوچ پرشین 
88401447 آریامنش 
88984780 ناخدای سفر 
88847301 سالمت گشت 
88610008 ملیکا سیر 
88974787 ابر آسا پرواز 

هند

88984780 ناخدای سفر 

مالدیو

88644644 سپنتاگشت آریا 
88960046 آالله آسمان آبی 
راشاک پرواز             88172818
اوج پرشین               88733050 
77621020 ایده آل پرواز 

بلیت و ویزای چین

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780
پارادیس سیر            88760718

اوج پرشین               88733050 

88644644 سپنتاگشت آریا 
88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780
پارادیس سیر            88760718

اوج پرشین               88733050 

88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780
پارادیس سیر            88760718

اوج پرشین               88733050 
86020311 راه ورسم سفر 

بلیط  داخلی

بلیط  داخلی و خارجی

بلیط  خارجی

رزرو هتل  
و بلیت

22566878 آ- لف تور  

ویزای ایران

88960046 آالله آسمان آبی 
سما سیر پویا            88517445
88172930 هرمس توریست  
88536040 آبان گشت 
66433100 کهکشان 
88694090 سفرنامه اسرارآمیز 
88949244 آرزوی سفر پارسیان 
88896076 یوشیتا گشت 
88934960 طایف 

ویزا

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی 
ناخدای سفر     88984780

رزرو هتل

تشریفات  22852528
صالحان                     22381442

بلیت هواپیما

88644644 سپنتاگشت آریا 

فروش بلیت قطار

تورهای یک روزه

کیش

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  

اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  

22566878 آ- لف تور  
88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  

اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  

شیراز

بندرعباس

خارجی

86021428 ماهان مهر ایرانیان 
آناسیر پارس              88501640
88960046-7 آالله آسمان آبی 
66761218 آریوس پرواز 
77621020 ایده آل پرواز 

سواحل خلیج فارس

88960046 آالله آسمان آبی  
88511955 حس خوب سفر  

اوج پرشین   88733050 
42980 کارون سیر  
88206180 روشا پرواز  
88643262 خاطره جهان  
44450307 ایران نما  
88993337 گردشگری مفید  
88929225 کانون گشت  
8003 51 88 فرهان گشت 
77230940 سلوک گشت 

آفریقای جنوبی

سازمان آگهی ها
88553639

فـقـط
5 هزار تومان

22566878 آ- لف تور  
آداک سفر         44177000 
88960046-7 آالله آسمان آبی 

بلیت هواپیما و قطار

نیازمندی های  مشاغل  ایران

سازمان آگهی ها
88553639

تورهاي تابستاني

بـالــی
هتل

گرندحیات   آیانا

تور
سنگاپور بالي

پرواز
 امارات   قطری

بهار پرستوها
88797979

ضمیمه چهارشنبه 3تیر 1394
شمــاره 256
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کافه رستوران فست فودرستوران بین المللیرستوران ایرانی - سنتی

ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب  خیابان مهتاب
تلفن 88054638

بیسترو

بزرگراه کردستان تقاطع حکیم برج آ س پ واحد 
تجاری 47 تلفن: 88068107

لوناالنژ

شهرک امید مجتمع تجاری امیدپالک33
shominehcafe 77076096   :تلفن

کافه شومینه

 ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب مرکز
 خرید آفتاب تلفن: 88610570

شهرک غرب فالمک شمالی
تلفن:88580804-5 

تهیه غذای تک نام

آفتاب شاندیز

خیابان ولیعصر چهار راه پارک وی
تلفن: 22667761

شاطر عباس

ستارخان خسروی شمالی خیابان سازمان آب
تلفن: 44282412

سنتی سایمان

سلف سرویس 133
پیروزی بین خیابان دوم و سوم نیروی هوایی

تلفن : 77465657

خیابان میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی نبش 
کوچه دل آویز تلفن:88707742

سنتی سیمرغ

دلیوری صبحانه در تهران
تلفن:22601889

نیمرو

سعادت آباد سرو غربی بعد از میدان امین پور 
خیابان صدف مجتمع هرمزان تلفن:22063734

کریستال

پارک آب و آتش -  جنب شهر گل
رستوران سان سیتی تلفن:88194913-16

مجموعه رستوران های شهر آفتاب

میدان ولیعصر بلوار کشاورز روبروی هتل اسپیناس 
تلفن:88958184

شاندرمن

جردن خیابان مهیار پالک 5
تلفن: 22036655

چیل

خیابان ولیعصر نرسیده به طالقانی کوچه رحیم زاده 
هتل جهان: تلفن: 66476855

ماهاراجه )هندی( 

خیابان  ولیعصر روبروی پارک ملت جنب بازار 
صفویه نبش کوچه آرامش تلفن:22036282 

 سهروردی شمالی خیابان آپادانا خیابان نیلوفر
پالک 54 تلفن: 88737599

گاندی جنوبی مرکز خرید گاندی
تلفن:88882973

پیتزا کاکتوس

اُ...اینو!

برگرتایم

شریعتی خیابان ظفر پالک 90
تلفن:22228766

برگر  زغالی

خیابان شریعتی روبروی پارک کوروش 
پالک999 تلفن:22853290

در ب در پیتزا

شمال میدان هفت حوض خیابان خاموشی
تلفن: 77894141

مرکن

 شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد جنب
بانک صادرات تلفن: 22221095

میزگرد

خیابان  مطهری خیابان مهرداد پالک 12
تلفن:88848022

پارادیزو

ونک مالصدرا شیراز جنوبی برزیل غربی هتل تاویژ
طبقه5 تلفن:88614762

لوکا

شهرک غرب مجمع ارکیه ایرانیان واحد29
تلفن: 22094802

ویولت

برج میالد 
تلفن 88620337

ویونا

ونک شیراز جنوبی بلوار آقا علی خانی شمال شرقی 
برج سبالن تلفن 88039828

کالژ

ضلع شمال شرقی میدان المپیک
تلفن: 44749316

غذای سالم ماهنوش

نیازمندی های  مشاغل  ایران
چهارشنبه 3تیر 1394 ضمیمه 
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وجود یک رستوران ایتالیایی با کیفیت در سعادت آباد برای ساکنان 
این منطقه یک غنیمت به حساب می آید تا اگر هوس یک وعده غذای 
خوش طعم را داشتند مجبور نباشند ترافیک این روزهای شهر را تحمل 
کنند. از س��رو غربی که وارد خیابان صدف می شویم ،لوگوی رستوران 
چشم نوازی می کند. جلوتر که می روی از پنجره های بلند رستوران در 
طبقه اول مرکز خرید هرمزان لوسترهای کریستالی درخشانش، توجه 
هر عابری را جلب می کند.وارد پاس��اژی نسبتا قدیمی می شویم که با 

فضای داخل رستوران کامال متفاوت است.

منوی منحصر به فرد
به محض ورود در س��مت چپ آشپزخانه مدرن رستوران دیده 
می ش��ود که با توجه به نمای شیشه ای آن، آشپزها رادر تکاپوی 
طبخ غذا می بینید. در س��مت راست، س��الن اصلی قرار دارد که 
در مقایس��ه با رس��توران های لوکس تهران جزء اولین ها  است.
س��الن بزرگ، چیدمان عالی ،میزهای شیشه ای، نورپردازی ویژه  
لوس��ترهای کریس��تالی و طراحی خ��اص لوگوی کریس��تال در 
مجم��وع فضای��ی آرامبخش و صمیمی را برای ص��رف غذا ایجاد 
کرده اس��ت.از نکات جالب توجه در کریس��تال می توان به منوی 
مدرن  با استفاده از تبلت و پخش نحوه پخت غذاها بر روی پرده 

بزرگ اشاره کرد که جزء موارد منحصر به فرد کریستال است.

پاستا چدنی
برای انتخاب غذا آپشن های متفاوتی وجود دارد. انواع پاستا، پیتزا، 
اس��تیک، برگر، کنتاکی با طعم��ی ویژه و متفاوت ، انواع س��االدها و 
پیش غذا این فرصت را به ما می دهد که تجربه ای جدید و خاطره ای 
فراموش نشدنی را در این رستوران داشته باشیم. از میان پیش غذا نان 
سیر کریستال که متش��کل از خمیر تازه پنیر موزارال و سیر  است به 

خاطر طعم و بوی خوشایندش طرفداران زیادی دارد.
از میان پیتزاها چانو و کریس��تال طرفداران خاص خود را دارند. 
کریس��تال مخلوطی از ورقه های فیله گوش��ت طعم دار شده همراه 
پنیر کراش��ه و فلفل و کنجد  اس��ت که نیمه دیگر آن به ش��کلی 
متفاوت حاوی تکه های فیله مرغ ذرت و گوجه است و همراه سس 

سیر سرو می شود.

در میان پاستاها ، تویس پاستا چدنی معروف ترین و خوشمزه ترین 
غذای کریس��تال است، کریس��تال برای اولین بار در ایران اقدام به 
طبخ پاس��تای چدنی کرده اس��ت. این پاستا متش��کل از پنه،فیله 
مرغ،قارچ و س��س آلفردو می باش��د که همراه ن��ان مخصوص طبخ 
شده توسط کریستال سرو می شود. نکته جالب اینکه در هنگام میل 
غذا از زیر نان مخصوص  غافل نش��وید که سیب زمینی های داخل 

چدن از دیدتان پنهان نشوند.
استیک چدنی هم به صورت خاص با طبخ ایتالیایی و سس قارچ 
طعم و ب��وی منحصر به فرد خود را دارد.دیگ��ر غذای پرطرفدار این 
رس��توران ،کنتاکی می باش��د که با عطر خ��اص و ادویه مخصوص 
توسط دستگاه تمام اتوماتیک طبخ و به صورت تازه سرو می شود.

در پایان مجموعه کریس��تال به صورت مستمر در تالش است تا 
با فراهم آوردن محیطی آرام و دلنش��ین تجربه زمانی مناسب برای 

چشیدن طعمی بی نظیر را برای مشتریان به ارمغان آورد.

گزارشی از رستوران کریستال

زمانی مناسب برای چشیدن طعمی بی نظیر
اطالعات

تکمیلی رستوران  
کریستال

نام رستوران:

کریستال 
crystal

نوع رستوران: 

 ایتالیایی
آدرس: 

سعادت آباد، سروغربی، 
بعد از میدان امین پور، 

خیابان صدف، 
مجتمع هرمزان 

تلفن: 

 22063734
 ساعت کار:
  12-15
19-23  

پارکینگ: به راحتی
آرم اینستاگرام

 crystalrestaurant5
www.  

crystalrestaurant
.ir
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35,000 راه انداختن یک کسب وکار جدید )مشاورجیبی ( 

35,000 راهکارهای کلیدی برای اجرایی کردن استراتژی )مشاورجیبی ( 

45,000 روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا )مشاورجیبی ( 

40,000 معیارهای استخدام واخراج )مشاورجیبی ( 

45,000 اداره کردن فشارعصبی )مشاورجیبی ( 

45,000 تبدیل شدن به یک مدیرجدید )مشاورجیبی ( 

45,000 رهبری کارکنان )مشاورجیبی ( 

45,000 مدیریت پروژها )مشاورجیبی ( 

35,000 مربیگری افراد )مشاورجیبی ( 

35,000 واسپاری کارها )مشاورجیبی ( 

50,000 کاربرد نظریه بازیها در مدیریت /آفات نزدیک بینی در بازار یابی )دو کتاب در یک کتاب ( 

50,000 چگونه کارکنان را به کار ترغیب کنیم /آموزش شیوه یادگیری به مدیران و کارشناسان باهوش 

50,000 جدال ثمر بخش تیم های مدیریتی /رویکردهای اخالقی در کسب وکار موفق 

50,000 انضباط تیم ها /آیا می خوهید مشتریان خود را برای همیشه حفظ کنید 

نحوه اداره کردن جلسات /نحوه نوشتن یک طرح کسب وکار عالی )دو کتاب در یک کتاب ( 50,000

50,000 یک کشور یک شرکت نیست /مهارتهای یک مدیر کارآمد )دو کتاب در یک کتاب ( 

55,000 ارتباط رودررو 

60,000 پیروزی در مذاکره  

90,000 چگونه نقاط قوت خود را شکوفا کنید  

80,000 انگیزش  

45,000 چگونه با کارمندان بد قلق رفتار کنیم  

45,000 چگونه مدیرتان را اداره کنید 

60,000 صادرات گام به گام  

95,000 داستان وال مارت  

75,000 تجربه استارباکس 

80,000 شگردهای دل درتسخیر بازار  

چرا شرکتهای خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند 

100,000 ؟راهکارهای جدید و عملی برای تغییر و نجات شرکتها  

120,000 هنر نوآوری) درسهایی از خالقیت در ساخت محصوالت جهانی (- 

 200000 90,000 مدیریت موفق به سبک چینی  )ساخت چین (   

مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان

 مدیریت سرمایه هاي انساني )نگاهي عملیاتي در بنگاههاي  250000

)کسب و کار کوچک و هلدینگ ها

 مدیریت و مدلهاي پیشرفته منابع انساني )مفاهیم و مدلهاي  200000

        رویکرد استراتژیک، سرمایه هاي انساني و معماري منابع انساني

80000  MBA راهي براي ساختن آینده

"تئوري هاي مدیریت "مباني  60000

تفویض کار  40000

دانش مسائل روز مدیریت )مفاهیم، ابزارها و کاربردها(  150000

روش شناسي پژوهش در تحقیقات سازمان و مدیریت  150000

روش هاي اندازه گیري کارایي و بهره وري در سازمان  200000

 1,380,000 230سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان 

 280,000 مبانی خالقیت در تبلیغات  

 120,000 سلطان خیابان مدیسون) دیوید اگیلوی و خلق تبلیغات مدرن( 

75,000 تبلیغات چریکی 

30,000 هنرمندانه بقاپید  

70,000 اعتراف های یک تبلیغات چی   

 120,000 1001راهکار تبلیغاتی  

85,000 افسونگری - هنر نفوذ در ذهن  

65,000 صد راز ساده ی موفقیت در کسب و کار 

 100,000 تبلیغات و فرهنگ - چاپ سوم 

 75,000 تبلیغات شگفت انگیز ) ده نمونه برتر بازاریابی و ساخت برند در گردشگری( 

90,000 ترامپ - 101 راه موفقیت در کسب و کار - چاپ دوم 

فکر بزرگ - چگونه می توان رویاهای تجاری را تحقق بخشید. 

90,000 فروشندگان خاموش -  چاپ سوم  

55,000 درنگ نکن انجامش بده  

75,000 برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی  

90,000 چرا تبلیغات محیطي؟ - چاپ دوم 

20,000 یک روش براي خلق هزاران ایده 

75,000 تاکتیکها و تکنیکهاي تبلیغات - چاپ  سوم 

120,000 سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومي - چاپ سوم 

50,000 تبلیغات به بیان ساده - چاپ سوم 

80,000 تبلیغاتی که ما می شناسیم به آخر خط رسیده است - چاپ دوم 

170,000 ادبیات تبلیغ - چاپ چهارم 

75,000 تبلیغات خالق - چاپ چهارم 

55,000 مصاحبه با بزرگان تبلیغات - چاپ دوم 

420,000 تبلیغات تجاری اصول وشیوه های عمل  

90,000 رازهای تبلیغات 

100,000 روانشناسی تبلیغات تجاری  

55,000 استراتژیهای تبلیغات اثر بخش  

50,000 تاثیر تبلیغات بازرگانی برکودکان  

100,000 کمیپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا )مولف دکتر محمود دهقان طزرجانی ( -  

65,000 چگونه از مشتریانتان مراقبت کنید  

55,000 بیست وپنج عادتی که منجر به فروش بیشتر می شوند 

65,000 اسرار فروشندگی موفق  

100,000 تئوریهای فروش موفق  

80,000 چگونه بیشترازرقبایتان بفروشید 

مدیریت راهبردی نام تجاری  100,000

120,000 کیمیاي فروش - چاپ چهارم 

125,000  گنجینه فروش-چاپ دوم 

75,000 اعتماد 

35,000 چه کسي فروش مرا ربود؟ چاپ دوم 

75,000 مبانی تحقیقات بازاریابی 

140,000 چکش بصری 

65,000 راهنمای انتخاب یک نام موفق 

1,200,000  طراحی هویت برند )رحلی - گالسهـ   رنگی ( 

90,000 بازسازی جایگاه برند  

115,000 برند رهبری در سازمان 

75,000 لغزش برند  

90,000 فرهنگ واژگان برند  

160,000 مدیریت برندهای صنعتی 

150,000 شکست های نامهای تجاری - چاپ دوم  

180,000  مدیریت استراتژیک برند-چاپ دوم 

65,000  زاگ - چاپ دوم 

140,000 جایگاه سازي ،نبردي در ذهن - چاپ دوم 

180,000 سالطین نامهاي تجاري - چاپ سوم 

65,000 بیست و دو قانون تغییر ناپذیر برند - چاپ دوم 

40,000 قلب عشق 
55,000 خودخواهی سالم 
60,000 من تا ما 
22,000 مراقبه واقعي 
28,000 جهش 
28,000 زندگي آنسوي باور 
65,000 رویاهایي از پدرم 
32,000 یي چینگ طریقت)ظهر عشق( 
14,000 نظریات متفکران جهان در مورد زندگي)معمولي( 
16,000 کتاب کوچک ،پرسشهاي بزرگ 
22,000 مردک کشور من کجاست 
30,000 بسکتبال در گذر زمان  

240,000 برنامه بازاریابی  در یک روز 

340,000 بازاریابی گردشگری 

100,000 بازار راه رشد شما 

بازاریابی اجتماعی  170,000

110,000 بازاریابی شفاهی 

90,000 استراتژی قیمت گذاری 

85,000 هیجان و منطق در رفتار مصرف کننده  

100,000 نسخه سوم بازاریابی - چاپ دوم  

190,000 مدیریت ارتباط با مشتریان - چاپ دوم 

180,000 برنامه بازاریابی 

75,000 بی نظمی در بازاریابی   

75,000 ایمیل مارکتینگ  

120,000 جعبه ابزار بازاریابی - چاپ دوم 

45,000 هنر جنگ - چاپ دوم  

170,000 بازاریابي چریکي - چاپ  سوم  

60,000 بیست و دو قانون ابدي بازاریابي - چاپ دوم 

75,000 نخبگان در بازاریابي - چاپ دوم 

مارکتینگ به بیان ساده - چاپ سوم  30,000

300,000 رفتار مصرف کننده  

200,000  MBAدریک کتاب

98,000  MBA به زبان ساده( 

200,000 مدیریت استراتژیک اصول وشیوه های عمل  

220,000 بازار یابی از صفر تاصد  

250,000 بازاریابی شرکتی B2B اصول وشیوه های عمل  

320,000 اصول ومبانی مدیریت بازاریابی ،نویسنده کاتلر-لین کلر  

90,000 پایان عصربازاریابی سنتی )درسهایی از مدیر بازاریابی کوکاکوال( 

50,000 چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم 

100,000 تحقیق پیشرفته باگروه کانون 

فروش

تبلیغات

بازاریابی

برند

متفرقهمدیریت
75,000 مدیریت خویشتن- چاپ دوم 

50,000 از رویا تا واقعیت - چاپ سوم 

90,000 پنهان پیدا 

40,000 درسهایی برای بهبود عملکرد سازمان  

95,000 صد قانون نانوشته مدیریت  

95,000 مهارتهای حیاتی مدیریت  

45,000 از کسب وکار محلی تاکسب وکار جهانی )مشاورجیبی ( 

35,000 الگو بودن در رهبری سازمان )مشاورجیبی ( 
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اکنون که تابستان آغاز شده است، بازار خریدوفروش 
خ��ودرو هم رو به گرمی می رود، زیرا فرصت مناس��بی 
ب��رای خرید یا فروش خودرو در این ماه از س��ال برای 

تمامی دارندگان و خریداران پیش می آید. 
اصوال در ب��ازار خودرو و نمایش��گاه داران خودرو، به 
خودروی��ی که کارکرد 80 کیلومتر یا کمتر را داش��ته 
باش��د، خودروی صف��ر می گویند. حال اگ��ر خودرویی 
بی��ش از ای��ن می��زان کارکرد داش��ته از نظر ایش��ان 
خودروی دس��ت دوم بوده و قیمت گ��ذاری را روی این 
خودرو براس��اس اینکه خودروی کار کرده است، انجام 

می دهند. 
در خری��د هر خودرو، م��الک اول و دوم را باید میان 
س��لیقه و هزینه، براس��اس انتخاب افراد قرار داد و این 

مورد کامال شخصی است. 
مالک ه��ای بعدی ب��رای خرید خودروی دس��ت دوم 
می تواند ش��امل کارکرد خودرو، کارایی و س��الم بودن 
خودرو، ظاهر خودرو، قیمت قطعات دست دوم در بازار، 
دسترس��ی به تعمیرکاران حرفه ای و مناسب  )خدمات 
پس از فروش شرکت تولید کننده(، میزان سال کارکرد 
خودرو، تجهیزات و آپش��ن های خودرو، قابلیت فروش 
مناس��ب خریداری ش��ده و موارد دیگر ک��ه این موارد 

شاید در دسته مهم ترین ها قرار بگیرند، است. 
همیش��ه در خرید خ��ودروی دس��ت دوم باید دقت، 
ریزبینی، نکته سنجی و موارد دیگر را در معامله داشته 
باشیم، زیرا این موارد هر کدام در کنار یکدیگر توانایی 

و قابلیت های بی شماری دارند. 
در هنگام خرید خودروی دست دوم، با صاحب خودرو 
صحبتی داشته، بدانید که به چه دلیل خودروی خویش 
را می فروشد و بدانید فرد مذکور که از خودرو استفاده 
داش��ته، چگونه فردی اس��ت، زیرا اصوال ه��ر فردی با 
خ��ودروی خویش چن��ان رفتار می کند ک��ه با خویش 
رفت��ار دارد  )قب��ل از خری��د صاحب خ��ودرو را خوب 
بشناس��ید، زیرا صاحب خودرو اس��ت که نشان دهنده 

سالم بودن یا نا سالم بودن خودرو است(. 

اصالت خودرو
در بررس��ی هر خودرویی نخس��تین نکت��ه ای را که 

مدنظر قرار می دهید، اصالت خودرو است. 
اصال��ت خودرو یعن��ی آنکه این خ��ودرو از کجا و به 
چه نحوی خریداری ش��ده اس��ت، در مورد خودروهای 
وارداتی به این مهم باید بیش��تر توجه و دقت ش��ود اما 
در مورد خودروهای تولید داخل، بیشتر به کامل بودن 
مدارک شناسایی و اعتبار مدارک شناسایی خودرو باید 

دقت شود. 

مدارکی که باید در هنگام خرید به آنها بیشتر 
از همه دقت شود 

داشتن برگ فنی معتبر، سند و مشخصاتی که کارخانه 
می ده��د، داش��تن معاینه فنی معتبر و م��دت دار، کارت 
خودروی مناس��ب و س��الم و قانونی و معتبر، برگه خرید 
خودرو از شرکت یا قولنامه خرید خودرو، برگ سبز خودرو  
) سند سبز یا راهنمایی خودرو همان شناسنامه مالکیت 
وسیله نقلیه بوده و این مهم را نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران - راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صادر 
کرده و در اختیار مالک خودرو قرار می دهد(، سند قانونی 
و سند مالکیت قانونی خودرو که دارای اعتباری مناسب و 
قانونی بوده و به واسطه دفاتر اسناد رسمی معتبر و قانونی 
دارای اعتباری مناسب است، کارت گارانتی یا گواهی که 
اثبات کند این خودرو دارای گارانتی معتبری بوده، کارت 
س��وخت خودرو و پاکت کارت س��وخت که باید حتما از 
اعتبار و صحت آن اطمینان الزم را به عمل آورید، داشتن 
برگ خالفی خودرو به تاریخ معتبر و حتما بررسی کنید 
که گواهی خالف��ی خودرو صفر باش��د، بیمه نامه معتبر 

ش��خص ثالث  )در نظر داشته باش��ید که مدتی از زمان 
بیمه نامه مانده باشد(، برگ مشخصات فنی خودرو که از 
طرف ش��رکت تولید کننده صادر ش��ده است و در نهایت 
دفترچ��ه کارخانه  )البته این م��ورد در صورت نبود زیاد 
دچار ابهام نخواهد ش��د، ولی در صورت وجود، اطمینان 
بیشتری از اصالت خودرو می توان داشت( از جمله مدارکی 
است که باید هنگام خرید به آنها بیشتر از تمام موارد فوق 
باید به نحوی قانونی و مناسب وجود داشته باشند که در 
این صورت می توان از اصالت خودروی فوق اطمینان پیدا 
کرد و در غیر این صورت باید کمی دچار تردید در اصالت 

خودرو شد. 
پ��س از صحت موارد فوق، باید به بررس��ی ش��ماره 
شاس��ی و شماره موتور فوق از روی برگه های اطالعات 
خ��ودرو بپردازید که این مورد در دفترچه راهنمای هر 

خودرویی موجود است. 
اطمین��ان یابید که تم��ام م��وارد و اطالعاتی که در 
برگه های خودرو موجود است، همگی دارای یک اصالت 
ب��وده و هیچ ابهامی در اعداد و کده��ای مربوط به هر 
برگه ای که دارای مش��خصات فنی است، وجود نداشته 
باش��د که این مورد بسیار مهم بوده و در تعیین اصالت 

خودرو کمک شایانی می کند. 

بدنه و ظاهر خودرو
شاید در ایران بدنه مهم ترین بخش در تعیین قیمت 
یک خودرو باشد به نحوی که اگر خودرویی هیچ زدگی 
یا رنگی در بدنه نداش��ته باش��د، قیم��ت آن به مراتب 
فزونی پیدا خواهد کرد نس��بت ب��ه خودرویی که فنی 

سالم داشته باشد ولی دارای بدنه نامناسب باشد. 
در بدنه خودرو باید به این نکات توجه داشت و از نظر 
مواردی همچون فرورفتگی، پوس��یدگی، رنگ پریدگی، 
ترک خوردگی، آس��یب دیدگی جدی را در جای جای 

خودرو باید مورد بررسی قرار داد. 
البته تصادف را به انواع مختلف می توان تقس��یم کرد 

که شامل موارد زیر است. 
تصادف س��نگین به نحوی که به شاس��ی ماش��ین و 

ستون ها آسیب جدی رس��یده باشد. تصادف به نحوی 
بوده باشد که به قطعات فنی خودرو آسیب جدی وارد 
ش��ود مانند موت��ور و جعبه دنده خ��ودرو و حتی چپ 
ش��دن خودرو را نی��ز در این مرحله می ت��وان قرار داد 
که در ص��ورت بروز چنین م��واردی باید خرید چنین 

خودرویی را با احتیاط بیشتر انجام داد. 
تصادف سبک مانند تصادف بدنه یا در ها، فرورفتگی 
در بدن��ه، گلگیره��ا، فرورفتگی در دره��ا و امثالهم که 
آس��یب جدی به قطعات فنی و حتی بدنه خودرو وارد 
نشده باشد و شاسی این خودرو نیز سالم مانده باشد. 

در م��ورد تص��ادف باید ای��ن را بدانید ک��ه اگر رنگ 
بدنه ای از حالت اس��تاندارد و کارخانه خارج ش��ود، آن 
بخ��ش از خودرو ک��ه دارای رنگ دیگری نیز اس��ت و 
حتی ب��ا بهترین حالت رنگ آمیزی بدنه باش��د، دیگر 
ب��ه کیفی��ت و حال��ت اول خود ب��از نمی گ��ردد و این 
یعن��ی وجود نقص، البته این س��خن به معنی نخریدن 
خودروی دارای لک گیری یا رنگ ش��دگی نیست، بلکه 
خودرویی را انتخاب کنید که دارای تصادفات س��بک، 
فروفتگی ه��ای کوچک و کال کمترین حالت خس��ارت 
وارده ب��ه بدنه ب��وده، زیرا تصادفات س��نگین به معنی 

ایرادات فنی و همین طور معیوب بودن خودرو است. 
در رابطه با بررس��ی بدنه خودرو، بهترین تس��ت در 
بدنه، در زیر نور مس��تقیم خورش��ید قرار دادن خودرو 
ب��وده و از زوای��ای 30 ال��ی 50 درجه بای��د بدنه را به 
دقت مشاهده کرد. دقت در کنترل رنگ و بدنه خودرو 
بای��د از نزدیک و با فاصله با خ��ودرو انجام گیرد، دقت 
داش��ته باش��ید هرچه در زمان بررس��ی خودرو بیشتر 
وقت بگذارید، خودروی خریداری شده را بهتر خواهید 
ش��ناخت البته از وسواس بیش از حد نیز پرهیز داشته 
باش��ید. در مورد تس��ت رنگ بدنه خودرو، از نور المپ 
فلورسنت نیز می توان کمک گرفت و همچنین قلم های 
مخص��وص این مورد که به تس��ت آهن ربا نیز ش��هره 

هستند. 
در رابطه با قلم های مذکور، بیشتر در مواردی کاربرد 
داش��ته و عمل می کنند که رنگ بدن��ه خودرو از بین 

رفته باش��د و به جای آن از زیرکاری  )همان اس��تفاده 
از بتونه در زیر رنگ( اس��تفاده ش��ده باش��د، می توان 
ب��ه نتیج��ه آزمایش با ای��ن قلم اطمینان پی��دا کرد و 
درصورتی ک��ه صاف��کاری بدون رنگ باش��د یا مواردی 
ک��ه رنگ بدنه خودرو را مش��ابه رن��گ کارخانه کند یا 
تعویض قطعات مخدوش  )مانند تعویض گلگیر، در ها، 
کاپوت و موارد مش��ابه که نیاز به رنگ کوره ای داشته(، 
نمی توان ب��ه عملکرد این قلم اطمینان کامل داش��ت. 
ط��رز کار این قلم این گونه اس��ت که هنگامی که آن را 
به بدنه خودرو نزدیک می کنید، اگر بدنه خودرو دارای 
رنگ با زیر س��ازی بتونه باش��د یا رنگ شدگی بیش از 
اس��تاندارد کارخانه باش��د  )البته م��واردی که در قبل 
گفته ش��ده اس��ت را حتما به خاطر داش��ته باشید( به 
محض جدا سازی، آهن ربای فوق  )یا همان قلم و موارد 
مشابه( به س��رعت از بدنه خودرو جدا می شود، اما اگر 
این جدا ش��دگی کمی با مقاوت قلم فوق همراه باشد، 
می توان  )البته ش��اید( از سالم بودن رنگ بدنه خودرو 

اطمینان یافت. 
در بررس��ی بدن��ه خودرو، یکی از م��واردی که حتما 
باید به دقت و وس��واس زیاد آنرا در نظر داشته باشید، 
بررسی س��تون ها و س��قف خودرو می باش��د، زیرا چه 
تص��ادف س��بک و چه تصادف س��نگین باعث آس��یب 
در ای��ن بخش ها ش��ود، بای��د حتما در خری��د خودرو 
تجدیدنظر اساس��ی کنی��د و با کارشناس��ان فن حتما 
مشاوره کنید. اما در همین مورد، وجود فرورفتگی های 
جزئ��ی که با س��تون یا س��قف خ��ودرو  )مانند ضربه 
سنگ های ریز که در مسیر حرکت خودرو در جاده این 
برخ��ورد وجود دارد یا از این قبیل موارد که خودرو در 
جایی نزدیک به کارگاه س��اختمانی پارک شده باشد و 
چنین موارد مشابه ای اتفاق بیفتد(، وجود داشته باشد، 
می ت��وان به س��المت این خودرو کم��ی اطمینان پیدا 
کرد، در هر صورت اگر روی س��قف یا ستون ها موردی 
غیر عادی مشاهده کردید حتما از مالک خودرو در این 
مورد پرس��ش کنید و با کارشناسان مورد اطمینان نیز 

مشاوره داشته باشید. 

راهنمای خرید خودروی دست دوم )بخش اول(
گردآورندگان: نجاتی، علی خیرخواه
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واخواهی و شرایط آن: 
پ��س از محاکمه غیابی و محکوم ش��دن  متهم، برای 
محکوم علیه غایب، حق واخواهی  ایجاد می ش��ود. حق 
واخواهی بدین معناس��ت  که محک��وم علیه رأی غیابی 
حق دارد با رعایت  ترتیبات و تش��ریفات قانونی، به رأی 
غیابی  اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی  نیز 
برخالف قاعده فراغ دادرس، مکلف به  رسیدگی مجدد 
می ش��ود. در این قس��مت از بحث، ابتدا واخواهی مورد 
تعریف قرار می گیرد، س��پس به شرایط اعمال این حق  

توسط واخواه، اشاره مختصری می شود. 
واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی 
آن اس��ت؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن، خرده 
گیری و... آمده  است. در ترمینولوژی حقوقی، واخواهی  
را عمل اعتراض معنا کرده اس��ت و معترض را واخواه و 
معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواس��ته، 
توضیح داده  اس��ت. در نظام های بزرگ دادرسی، ضمن  
احترام به اص��ل تناظر، مقررات راجع به ابالغ  احضاریه 
و... ب��ه نحوی تدوین ش��ده که با اج��رای آنها متهم از 
دعوای��ی که علیه او اقامه  ش��ده مطلع ش��ود تا فرصت 
و امکان دفاع داش��ته  باشد؛ لکن عدم شرکت متهم در 
دادرسی یا تردید در اطالع یافتن او از دادرسی به  شرط 
آنکه مقررات ابالغ درست صورت گرفته  باشد، مانعی در 
دادرسی و صدور حکم غیابی  ایجاد نمی کند. در مقابل، 
ح��ق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی اس��ت، 

برای  معترض پیش بینی شده است.
در حقوق ایران، واخواهی، ش��کایت و اعتراضی است 
که مختص اح��کام غیابی اس��ت  و در احکام حضوری 

واخواهی معنا ندارد. 

اح��کام غیابی صادر ش��ده، خ��واه قاب��ل تجدیدنظر 
خواهی باش��ند و خواه قابل تجدیدنظر خواهی نباشند، 
در مهل��ت مقرر در قانون قابل  واخواهی هس��تند و این 
مه��م را می توان از اطالق ماده )217(قانون اس��تنباط 

کرد. 
باید توجه داش��ت، چنانچه محکوم علیه  رأی غیابی، 
در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدیدنظر استفاده 
کند، با توجه  به اینکه واخواهی حق است و هر حقی  نیز 
قابل اسقاط است )مگر در قانون استثنائاتی  پیش بینی 
ش��ده باش��د.(پس در اینجا باید قائل  ب��ه عدول از حق 
واخواه��ی و انتخ��اب حق  تجدیدنظر خواهی ش��د. در 
این م��ورد عده ای  معتقدند با عنایت به مالک زیر ماده 
)217( قانون، باید ای��ن تجدیدنظرخواهی را واخواهی  

تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود. 
این مطلب وقتی صحیح به نظر می رسد که معترض، 
آشنایی با کلمات واخواهی و تجدیدنظرخواهی نداشته 
باشد و اال در جایی که هر دو واژه را می فهمد یا حتی از 
وکیل استفاده  کرده لکن به دالیلی تمایل نداشته باشد 
از حق واخواهی اس��تفاده کند، نظریه  نخس��ت قوی تر 
نشان می دهد. باید توجه  داشت که دادگاه صادر کننده 
رأی غیاب��ی بای��د در رأی خود به غیاب��ی بودن و حق 
واخواهی  محکوم علیه اش��اره کند، ع��دم توجه دادگاه 
ب��ه  این مهم، رأی از غیابی ب��ودن و معترض را از حق 

واخواهی محروم نخواهد کرد. 
چنانچه دادگاه در اثر اش��تباه، رأی غیابی را حضوری 
یا بالعک��س اعالم کند نیز تاثیری  در ماهیت امر ندارد. 
دادگاه انتظامی قضات  در این خصوص چنین رأی داده 

است؛ 
»چنانچه قاضی، حکمی را ک��ه در واقع و نفس االمر 
غیابی اس��ت، حضوری اعالم کند، تخلف است. »دیوان 

عال��ی کش��ور نی��ز در رأی ش��ماره 310/6707خ��ود 
می گوی��د: »حض��وری  و غیابی بودن ه��ر حکمی تابع 
کیفی��ت و نفس االم��ری آن حکم اس��ت. بنابراین، هر 
حک��م غیابی ولو ه��م خالف واقع حض��وری بودن  آن 
قید ش��ده باشد قابل اعتراض است و به  هر حال اصدار 
حکم حضوری به ج��ای غیابی و بالعکس موجب نقض 
خواهد بود.« باید توجه داش��ت که رأی صادر ش��ده از 
طرف دادگاه  هیچ گاه درخصوص شاکی غیابی محسوب  
نمی ش��ود و برای ش��اکی، فقط حق تجدیدنظر خواهی 

می تواند وجود داشته باشد نه حق  واخواهی. 
نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره 
کرد، امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدیدنظر است 
که ماده )260( قانون  به آن توجه داده اس��ت. این ماده 

مقرر می دارد: 
 »در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت 
متهم باش��د و متهم یا وکی��ل او در هیچ یک از مراحل 
دادرس��ی حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم 
نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ واقعی ب��ه متهم یا وکیل او قاب��ل  واخواهی و 
رس��یدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باش��د...   در 
نظام های بزرگ دادرس��ی، ضمن  احترام به اصل تناظر، 
مق��ررات راجع به  اب��الغ احضاری��ه و... به نحوی تدوین  
ش��ده که با اجرای آن��ان متهم از دعوای��ی که علیه او 
اقامه ش��ده مطلع  ش��ود تا فرصت و امکان دفاع داشته  
باش��د؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی یا تردید در 
اطالع یافتن او از دادرسی، به شرط آنکه مقررات  ابالغ 
درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور 
حکم  غیابی ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است که مهلت  
اعتراض در آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی برخالف 
آیین دادرس��ی کیفری که در امور مدنی برخالف آیین 

دادرس��ی کیفری که در امور جزایی 20 روز می باش��د، 
10 روز است.

آثار واخواهی: 
واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی  اس��ت که 

در ذیل به آنها اشاره می شود: 
ال��ف: واخواهی عام و کلی اس��ت. منظور این اس��ت 
که واخواهی ش��امل همه احکام غیابی  می ش��ود. خواه 
حکم صادر ش��ده درخصوص  جرایم س��نگین باشد که 
قاب��ل تجدیدنظرخواهی اند و خ��واه درخصوص جرایم 
سبکی باشد که  اصال قابل تجدیدنظر خواهی اند و خواه 
درخصوص جرایم سبکی باشد که  اصال قابل تجدیدنظر 

خواهی هم نباشند. 
البته باید توجه داشت-همان طور که قبال گفته شد-
جرایم حق اللهی با مجازات های  سنگین یا سبک از این 

مهم استثنا هستند. 
ب: واخواه��ی اثر انتقالی ندارد. منظور این اس��ت که 
رس��یدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده 
رأی غیابی به عمل  می آید و پرونده برای رس��یدگی به 
دادگاه  هم عرض یا مراجع باالتر ارس��ال نمی ش��ود. به 
عبارت دیگر، این اثر واخواهی، قاعده فراق  دادرس را با 

استثنا مواجه می سازند.
ج: واخواهی مهل��ت دارد و مهلت آن 10  روز پس از 
ابالغ اس��ت. ماده )217(قانون  اش��اره به این مهم دارد 
و ن��وع ابالغ را واقعی  دانسته اس��ت. این مهلت در آیین 

دادرسی  مدنی 20 روز پیش بینی شده است.
د: واخواه��ی حقی ب��رای محکوم علی��ه رأی غیابی 
اس��ت و شاکی یا دادس��تان یا رییس  حوزه قضایی و... 
ح��ق واخواهی ندارن��د چرا که اصوال رأی صادر ش��ده 

درخصوص آنها غیابی محسوب نمی شود. 

آرای غیابی و واخواهی از آنان )قسمت دوم(
زهراالسادات قرشی

ضمیمه چهارشنبه 3تیر 1394
شمــاره256
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ج: واخواه��ی، ح��ق تجدیدنظرخواه��ی را س��اقط 
نمی کن��د. یعنی معترض می تواند پ��س  از واخواهی، از 
ح��ق تجدیدنظر خود هم  اس��تفاده کند. همان طور که 
قبال گفته ش��د، اصوال معترض می تواند با اس��قاط حق  

واخواهی ابتدائا از حق تجدیدنظر خود استفاده  کند. 
و: واخواه��ی باع��ث تش��دید مج��ازات رأی غیاب��ی 
نمی ش��ود. دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای 

تشدید مجازات ندارد. 
هرچند تعدادی از حقوقدانان معتقدند به دلیل عدم 
ممنوعیت قانونی، تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله 
واخواهی فاقد اش��کال است، اما این تفسیر از قانون به 
نفع  متهم نیس��ت و تفسیر به نفع متهم قوانین  جزایی 
و رعای��ت اصول و موازین دادرس��ی های  جزایی ایجاب 
می کند از تشدید مجازات  در مرحله واخواهی ممانعت 

به عمل  آید.
ز: واخواه��ی می تواند باعث تغییر حکم  غیابی ش��ود. 
این امر بدیهی ترین اثر واخواهی  است. در اثر واخواهی 
ممکن اس��ت رأی غیابی  به طورکلی دگرگون ش��ود یا 
مج��ازات کاهش  پیدا کند یا تبدیل ب��ه نوع دیگری از 
مجازات ها ش��ود یا تعلی��ق مجازات ص��ورت گیرد. اما 
همان طور که در موضوع قبلی گفته شد، فقط تردید در 
تش��دید مجازات وجود دارد که با تفسیر به نفع متهم، 
اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم. 
ح: واخواه��ی اث��ر بازدارن��ده و تعلیق��ی دارد. یعنی 
واخواه��ی مان��ع اجرای حکم غیابی  می ش��ود و دادگاه 
مکلف اس��ت اج��رای حک��م را تا صدور حک��م جدید 

متوقف کند. 
ط: باق��ی ماندن حق واخواهی پ��س از ابالغ  قانونی. 
چنانچه محک��وم علیه رأی غیابی، ابالغ واقعی نش��ده 
باش��د در هر حالی  محکوم علیه این رأی، پس از اطالع 
یافتن، حق واخواهی را به مدت 10 روز از تاریخ اطالع  

خواهد داشت. 
ی: تکلی��ف دادگاه ب��ه رس��یدگی س��ریع در مرحله 
واخواه��ی. به موج��ب قان��ون، دادگاه  صادر کننده رأی 
غیابی مکلف اس��ت پس از تقاضای واخواهی بالفاصله 

وارد رس��یدگی ب��ه  واخواه��ی ش��ود و ح��ق امتناع از 
رس��یدگی یا تاخیر در رس��یدگی را ندارد. البته در این  
ص��ورت عدم حضور ش��اکی یا واخواه مانع  رس��یدگی 
دادگاه نخواهد ش��د.  چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، 
در مهلت��ی که حق واخواهی دارد از تجدیدنظر خواهی 
استفاده کند، با توجه به اینکه واخواهی حق  است و هر 
حقی نیز قابل اس��قاط است )مگر در قانون استثنائاتی  
پیش بینی ش��ده باشد(پس در اینجا باید قائل به عدول 
از حق  واخواهی و انتخاب حق تجدیدنظر خواهی ش��د. 
اگ��ر تحقیقات بیش��تری را الزم نداند و دفاع  موثری از 
ناحیه واخواه ب��ه عمل نیامده باش��د، دادگاه نیازی به 
تش��کیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و... نخواهد 
داش��ت و ممکن است رأی غیابی را تایید کند. هرچند 
ع��ده ای نظر مخال��ف دارن��د و معتقدند ک��ه  از اصول 
دادرس��ی، تعیین وقت رس��یدگی و دع��وت طرفین و 
ش��نیدن اظهارات و توجه به  دالیل اسنادی آنان است 
و رعایت این اصل  در رس��یدگی به واخواهی نیز در هر 
حال  الزامی اس��ت. بنابرای��ن دادگاه نمی تواند در وقت  

فوق الع��اده و در غی��اب طرفین و بدون اس��تماع  دفاع 
واخواه مبادرت به صدور رأی نماید.

ک: واخواهی مانعی برای ص��دور قرار تامین کیفری 
ایج��اد نمی کند. طبق تبصره  یک م��اده )217( قانون، 
واخواه��ی مانع��ی جهت  صدور ق��رار تامی��ن کیفری 
س��ابق الصدور ایجاد نمی کن��د. اگر واخ��واه، واخواهی 
خود را از طریق  پس��ت یا از طری��ق وکیل خود تقدیم 
کرده  باشد، مسئله تامین کیفری مطرح نمی شود؛ لکن 
چنانچ��ه محکوم علیه رأی غیاب��ی در مرحله واخواهی 
در دادگاه حاضر ش��ود و قبال از وی تامین کیفری اخذ 
نشده یا در مرحله  تحقیقات مقدماتی در دادسرا، تامین 
کیفری  اخذ ش��ده باش��د، دادگاه می تواند اقدام به اخذ 
تامین یا تغییر تامین قبلی کند. اصوال باید توجه داشت 
که عدم اخذ تامین کیفری  از متهم یا محکوم علیه رأی 

غیابی، موجب  توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود. 
ل: واخواهی از آرای کیفری، هزینه  دادرس��ی ندارد. 
قانون آیین دادرس��ی کیفری، هزینه تجدیدنظرخواهی 
از احکام کیفری را مشخص کرده است؛ لکن اشاره ای به 

هزینه  واخواهی نکرده. بنابراین به نظر می رسد، چنانچه 
واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه  بود باید قانون به 
آن اش��اره می کرد. در این  خصوص قضات دادگستری 
ته��ران در نظری��ه  اجماعی خود ابراز داش��ته اند: »اخذ 
هر ن��وع  هزینه ای باید ب��ه موجب قانون باش��د. چون 
درواخواه��ی از احکام کیف��ری نصبی ب��رای پرداخت  
هزین��ه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره  »3« ماده 
)28( قانون تش��کیل دادگاه های  عمومی و انقالب فقط 
مربوط به تجدیدنظر خواهی از آراست، لذا واخواهی از 
آرای  کیفری هزینه دادرس��ی ندارد.« همچنین  قضات 
دادگستری فارس نیز در نشست  قضایی دی ماه 1380 
خود گفته اند: »چون  در قانون آیین دادرس��ی کیفری 
ن��ص خاصی  در مورد ل��زوم پرداخت هزینه دادرس��ی  
اعتراض ب��ه احکام غیاب��ی )واخواه��ی(در امر کیفری 
وجود ندارد، لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه 

پرداخت دادرسی  نیست.«
م: اقدام به واخواهی، رأی صادر شده از طرف دادگاه 
را حض��وری می کند. یعنی  چنانچ��ه محکوم علیه رأی 
غیابی، از حکم  صادر ش��ده واخواهی و دادگاه نیز وقت  
رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه 
حضور پیدا نکند الیحه  واخواهی باعث تشدید مجازات 
رأی غیابی نمی ش��ود و دادگاه صادر کننده رأی غیابی 

مجوزی برای تشدید مجازات ندارد. 
هرچند تعدادی از حقوقدان��ان معتقدند که  به دلیل 
عدم ممنوعیت قانونی، تش��دید مجازات رأی غیابی در 
مرحله واخواهی  فاقد اش��کال اس��ت. اما این تفسیر از 
قانون  به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم  قوانین 
جزای��ی و رعایت اصول و موازین  دادرس��ی های جزایی 
ایجاب می کند از تش��دید مجازات در مرحله واخواهی  
ممانعت به عمل  آید. اگر متهم الیحه نفرس��تد و وکیل 
معرفی نکند، چون با اق��دام به واخواهی در حقیقت از 
پرون��ده و اتهامات و... آگاهی پیدا کرده اس��ت و حکم  
بعدی دادگاه ب��ا توجه به تقاضای واخواهی  اس��ت که 
دادگاه ب��ه آن توجه می کند، ای��ن رأی حضوری تلقی 

می شود. 
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اهـواز – خبرنـگار فرصـت امروز-  
مدیر بازس��ازی و نوس��ازی دس��تگاه های 
حف��اری ش��رکت ملی حف��اری ای��ران از 
برنامه ری��زی ب��رای بازس��ازی کامل دکل 
حفاری مورب در داخل کشور برای دومین 
بار از سوی متخصصان و صنعتگران داخلی 
خبر داد.عبدالعلی مطهری با اش��اره به این 
که دس��تگاه حفاری دریایی مورب س��ال 
1376 به ناوگان حفاری کش��ور پیوس��ت 
و از آن زم��ان برای حف��اری چاه های نفت 
و گاز در آب ه��ای خلی��ج ف��ارس بر روی 

سکوهاي دریایی قرار گرفت، افزود: شرایط 
آب و هوای��ی، رطوبت ب��اال و کار عملیاتی 
مستمر سبب استهالک قطعات و تجهیزات 
این دکل ش��ده اس��ت و هم اکنون با تهیه 
ش��رح کار و نقش��ه های اجرایی تعمیرات 
اساس��ی و بازس��ازی این دکل با استفاده 
توانمن��دی متخصص��ان و س��ازندگان  از 
داخلی در دس��تور کار ق��رار دارد .مطهری 

با بیان این که معدود کشورهایی در جهان 
هس��تند که این نوع دس��تگاه را در اختیار 
دارند، افزود: این دستگاه نخستین بار اوائل 
س��ال 1386 با تالش متخصص��ان ایرانی 
بازس��ازی، نوس��ازی و ارتقای کیفی یافت 
.مدیر بازس��ازی و نوس��ازی دس��تگاه های 
ش��رکت ملی حفاری با بیان این که دکل 
حف��اری دریای��ی مورب ی��ا زاوی��ه دار از 

مهمترین تکنیک های س��ازه های حفاری 
است، افزود: این دس��تگاه می تواند با گذر 
از طبقات مختلف زمین در زیر بس��تر دریا 
که به دشواری صورت می گیرد، به آسانی 
از زاویه های گوناگون به الیه های نفتی و 
گازی دست یابد .وی با بیان این که مدت 
زمان پیش بینی ش��ده ب��رای اورهال این 
دکل یکصد روز تعیین ش��ده است، اظهار 

کرد: دس��تگاه هم اکنون در حال ترخیص 
از روی س��کوی ابوذر است و پس از انتقال 
از طریق دریا به بندر خرمش��هر، از آنجا به 
سایت بازس��ازی ش��رکت ملی حفاری در 
اهواز منتقل و بازس��ازی آن آغاز می شود 
.مطه��ری افزود: در اوره��ال دکل حفاری 
مورب س��امانه هیدرولی��ک، انتقال دهنده 
لوله ها، دراورکس، سامانه های مکانیکی و 
برقی، پمپ های هیدرولیک، سامانه سیال، 
سامانه های مخابراتی، سامانه تامین انرژی 

و اردوگاه )کمپ( بازسازی خواهد شد.

زنجـان – خبرنـگار فرصـت امروز- 
محم��ود همراز رئی��س اداره آب و فاضالب 
شهرستان ماهنش��ان در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان 
ب��ه متوس��ط مص��رف آب ش��رب توس��ط 
مش��ترکین اش��اره کرد و گفت : متوس��ط 

مصرف آب مردم شهرستان ماهنشان بیش 
از یک و نیم برابر متوس��ط کش��وری است. 
وی ضمن اشاره به میزان سرانه مصرف آب 
ش��رب گفت : س��رانه مصرف آب شرب در 
استان205 لیتر و درماهنشان 295 لیتردر 
شبانه روز می باشد و این در حالی است که 

میانگین مصرف آب ش��رب در کشور 190 
لیتر در شبانه روز است. 

رئی��س اداره آب و فاضالب شهرس��تان 
ماهنش��ان در ادام��ه به وضعی��ت بارندگی 
در چن��د س��ال اخیر و کاهش س��طح آب 
س��فره های زیرزمینی اش��اره و تاکید کرد: 

صرفه جوی��ی در مصرف ای��ن ماده حیات 
بخ��ش مورد نیاز جامعه امروز می باش��د تا 
آین��دگان هم بتوانند از این ماده اس��تفاده 
کنند. همراز در ادامه افزود: برای تامین آب 
شرب مشترکین در ش��هر ماهنشان از 30 
دستگاه کیوس��ک آب شیرین کن استفاده 

می ش��ود که در شبانه روز 20 الی 30 متر 
مکعب آب برداش��ت می ش��ود. وی ضمن 
اش��اره به اجرای طرح فاضالب  خاطرنشان 
کرد: این طرح به منظور حفاظت از محیط 
زیس��ت و برگرداندن آب به چرخه مصرف 

اجرا می شود.

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز- 
شهرس��ازي  و  راه  کل  اداره  سرپرس��ت 
اس��تان بوش��هر از اجراي عملیات آسفالت 
الیه توپکا در پروژه محور س��احلي بوشهر 
ش��یف – گناوه به ط��ول 12 کیلومتر خبر 
داد. ب��ه گزارش روابط عمومي اداره کل راه 

و شهرس��ازي استان بوشهر، مهندس فرزاد 
رستمي اظهار داشت : به دلیل شرایط آب 
و هوایی اس��تان و عوامل مختلف محیطی 
فعالیت های گس��ترده ای در زمینه ترمیم 
و لکه گیری روکش آسفالت های محورهای 
ارتباط��ی ای��ن اس��تان توس��ط اداره راه و 

شهرسازی بوشهر انجام شده است. مهندس 
رس��تمي افزود : از این رو عملیات اجرایي  
 آس��فالت الیه توپکا در پروژه محور ساحلي 
بوشهر - شیف - گناوه از کیلومتر 28+500 
ال��ي 500+40 ب��ه ط��ول 12 کیلومت��ر با 
اعتباري بالغ بر 25 میلیارد ریال هم اکنون 

در حال اجرا است. وي بیان کرد: این پروژه 
داراي پیشرفت فیزیکي حدود 55 درصدي 
مي باش��د که با توجه به س��رعت عملیات 
اجرای��ي، پیش بیني مي ش��ود پ��روژه یاد 
 ش��ده تا نیمه تیر ماه به طور کامل به اتمام 

برسد.

بازسازی کامل دکل حفاری دریایی مورب در کشور

رئیس اداره آبفای ماهنشان :

متوسط مصرف آب مردم شهرستان ماهنشان بیش از 1/5 برابر متوسط کشوری است 

عملیات اجرایي آسفالت الیه توپکا پروژه محور ساحلي بوشهر – شیف – گناوه 

اصفهـان – خبرنـگار فرصت امروز- 
مهن��دس هاش��م امین��ی در نم��از جمعه 
شهرستان تیران با اشاره به اهمیت اجرای 
شبکه فاضالب در این منطقه گفت: اجرای 
ش��بکه فاض��الب در ای��ن منطق��ه یکی از 
مطالب��ات دیرینه مردم ب��وده که به جهت 
وابستگی به منابع مالی دولتی بهره مندی 
م��ردم این شهرس��تان از خدمات ش��بکه 
فاض��الب ام��کان پذیر نبوده اس��ت .وی با 
اش��اره به محدودی��ت منابع مال��ی دولتی 

اع��الم کرد: پروژه ش��بکه فاض��الب تیران 
اگر ب��ا اس��تفاده از منابع دولت��ی اجرایی 
می ش��د مطمئناً اج��رای آن ب��ا توجه به 
تنگناه��ای مال��ی دولت بیش از 20 س��ال 
ب��ه ط��ول می انجامی��د ولی ه��م اکنون با 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده 
از م��اده واحده تبصره 3 انتظار آن می رود 
اجرای ش��بکه فاضالب ش��هر تیران حدود 
2 الی 3 س��ال به س��رانجام برس��د. رئیس 
هیأت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت آبفای 

اس��تان اصفهان گفت: درحال حاضر بیش 
از 700 ش��هر در کشور در انتظار تخصیص 
منابع دولت��ی جهت اجرای پروژه ش��بکه 
فاض��الب هس��تند .وی به اهمی��ت اجرای 
ش��بکه فاضالب پرداخت و اظهار داش��ت: 
ب��ه غی��ر از اینکه طهارت، پاک��ی و نظافت 
جزئی از ایمان اس��ت دول��ت تدبیر و امید 
هم برنامه های جامع جهت نظام س��المت 
مردم در دستور کار قرار داده است، بر این 
اس��اس برخورداری از شبکه فاضالب یکی 

از الزامات به ش��مار می آی��د چرا که عدم 
تحت پوش��ش قرار گرفتن شبکه فاضالب 
آلودگی های زیس��ت محیطی بس��یاری را 
رقم می زند. به عن��وان مثال حفر چاه های 
فاض��الب موجب نف��وذ آلودگی به آب های 
زیرزمینی می ش��ود و تهدیدی برای منابع 
آبی زیرزمینی است که این رویداد سالمت 
افراد را با مخاطراتی مواجه می سازد و نیز 
آسیب هایی به دیگر تأسیسات شهری  می 
رس��اند و با نفوذ در الیه های زمین نشست 

آس��فالت را رقم می زند همچنین تهدیدی 
برای فونداسیون ساختمان ها هم می باشد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد

اجرای شبکه فاضالب شهر تیران در کمتر از 3 سال

خرم آباد – خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل شرکت آبفار لرستان از طلب 37 میلیارد ریالي این شرکت 
از مش��ترکین استان لرس��تان خبر داد.علیرضا کاکاوند افزود: این میزان طلب از مشترکین روستایي استان بوده 
که متاس��فانه تاکنون نس��بت به پرداخت آب بهاي خود اقدام نکرده اند. وي تصریح کرد: شرکت آبفار لرستان به 
صورت میانگین براي تولید و توزیع هر متر مکعب آب روستایي حدود 900 تومان هزینه مي کند و این در حالي 
اس��ت که هر متر مکعب آب براي مش��ترکان روستایي لرس��تان حدود 100 تومان به فروش مي رسد.وي اضافه 
کرد: میانگین قبوض صادر شده توسط این شرکت در هر دوره دو ماهه کمتر از دو هزار تومان بوده که متاسفانه 
برخي از مش��ترکین حاضر به پرداخت آب بهاي مصرفي خود نیس��تند.وي اظهار امیدواري کرد تا با پرداخت به 
موقع آب بهاي مصرفي توس��ط مشترکین روستایي، طرح هاي جدید و بیشتري در راستاي آب رساني روستایي 
در لرستان اجرایي شود.وي در ادامه با اشاره به شناسایي 20 هزار انشعاب غیر مجاز در روستاهاي لرستان اظهار 
داش��ت: با پیگیري و تعامل انجام ش��ده بیش از 8هزار نفر از این انشعابات به صلح و سازش و نصب کنتور جدید 

ختم شده و حدود 3هزار انشعاب غیر مجاز نیز به مراجع قضایي ارجاع داده شده است.

ایالم – خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اس��ناد وامالک اس��تان ایالم ،در 
مراس��می که با حضور مهندس مهری رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت پست ، طاهریان مدیرکل پست 
استان و برخی دیگر از مدیران و مسئولین استانی در محل سالن جلسات شرکت پست برگزار شد ودر راستای 
انعقاد تفاهمنامه های فی مابین این اداره کل و شرکت پست ایالم از علی افشین مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
اس��تان با اهدای لوح س��پاس تقدیر به عمل آمد. درقس��متی از متن این تقدیرنامه چنین آمده است: به مصداق 
آیه ش��ریفه »ومن یش��کر فانما یشکر لتعسه« و به شکرانه توفیق و به رسم ادب و ارادت ،بسی شایسته است از 
حسن اعتماد ،همدلی و همکاری صادقانه ای که جنابعالی با اداره کل پست استان ایالم مبذول داشته اید،کمال 

تشکر و تقدیررا داشته باشیم.

طلب 37 میلیارد ریالي آبفار از مشترکین لرستاني

تقدیر مدیرعامل شرکت پست از مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان ایالم

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - کوهنوردان مناطق سی و هفت گانه و ستاد شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران به صورت سراسری به ارتفاعات جهان نما در استان گلستان صعود کردند.با برنامه ریزی انجام شده در 
این صعود کردند که به میزبانی منطقه گلس��تان انجام ش��د ، آقایان و بانوان کوهنورد در دو روز مجزا به ارتفاعات 
مورد نظر صعود کردند و بعد از صرف ناهار و اس��تراحت بعدازظهر همان روز به محل اس��کان خود بازگش��تند. در 
مراسم پایانی که در محل اسکان کوهنوردان برگزار شد امیر بنی کریمی- مدیر منطقه گلستان ضمن خوشامد گویی 
و تقدیر و تش��کر از مدیر عامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مدیر امور اداری و مسئول ورزش این 
ش��رکت برای اقدامات صورت گرفته جهت برنامه ریزی و انجام این صعود سراس��ری خاطر نش��ان کرد: حضور در 
میادین ورزشی و رقابت سالم پشتوانه ای برای یک زندگی سالم است.وی افزود: امروزه تاکید دولت ها و سازمان ها 
بر منابع انس��انی خالق است و انس��ان خالق ،آزاد و سالم است که محور توسعه تلقی می شود بنابراین بهره مندی 

انسان از سالمت جز اولویت هاست و هرگونه هزینه در این زمینه سرمایه گذاری به شمار می آید.

 اهواز – خبرنگار فرصت امروز - توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعضای کمیته سالمت اداری 
و صیانت از حقوق مردم و کارگروه طرح مطالعات جامع شبکه  این شرکت منصوب شدند .محمود جانقربان مدیر عامل 
این شرکت طی حکمی مهرداد سروش، کیوان خورسند، موسی احمدی راد، علی اصغر خدامراد منگری، منصور کرمی، 
رستم شمس، بهروز ارجمندی، علی امینی و اشکان نظام پور را به عضویت کمیته  سالمت اداری و صیانت از حقوق 
مردم منصوب کرد .همچنین در حکم دیگری ، کاظم علیش��اهی، سید محمد موسوی فرد، بهروز فرزاد فر، ماشاءاهلل 
احس��انی زاده ، کیومرث زمانی و خانم لیلی اصالنپور کل بلندی به عضویت کارگروه طرح مطالعات جامع ش��بکه  در 
شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب شدند .محمود جانقربان در حکم انتصاب افراد یادشده آورده است: امید است 

با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط موفق و موید باشید .

 صعود سراسری کوهنوردان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
 به ارتفاعات جهان نما در استان گلستان 

انتصاب اعضای دو کمیته در شرکت برق منطقه ای خوزستان  
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66744661 ایران پیامک 
22196104 مگا لوکس 
77629645 ره رایان پژوه 
88733233 سهند سامانه برتر 

پیامک تبلیغاتی

نیازمندی های  مشاغل  ایران

سازمان آگهی ها
88553639

88674704 موسسه آریا روش 
88647844 آریا بصیر اندیشه 
09123333788 صدرا حساب 
88305391 بهمند 
88901496 دل آرام 

امور مالیاتی

88499300 نرم افزار شقایق 
88454565 نرم افزارحسابیار 

66425656 عظیم خودرو 
مهرکار       42692
88373765 اتوسهیل  
مفتاح رهنورد     88870665
22895990 گالري امیر عباس 

66425656 عظیم خودرو 
88813134 پدیده برتر پارسه 
77728731 آرتین خودرو آریا 
88618017 هخامنش 
22869148 تیزخودرو ایرانیان 
77191212 نمایندگي 1022 

66425656 عظیم خودرو 
88170402 ساره خودرو 
22895990 گالري امیر عباس  
88146618 اتوگالري محمد  

66425656 عظیم خودرو 
88170402 ساره خودرو 
88081717 نمایندگي 1421 
24578000 آلفا موتور 

66425656 عظیم خودرو 
88373765 اتوسهیل 
اتومبیل سروش        22204811

 88470235 دهکده نیز    
88437482 اتوگالری امیر 

66425656 عظیم خودرو 
88660523 گالری نفیس 
88754430 اتوبیژن 
88470235 دهکده نیز 
22116983 اتوگالری باس 

66425656 عظیم خودرو 
73059 آریا خودرو 
یاس خودرو مطمئن        66124460

88618017 شرکت هخامنش 
22924629 پیروز سروش خودرو 

خودرو

بنز

کیا

بی ام و

ایران خودرو 

66425656 عظیم خودرو 
اتوترافیک  88409897
مفتاح رهنورد  88870665
مهرکار  42692
ساره خودرو  88170402

مازراتی

66425656 عظیم خودرو 
 88994891 گالري عباسپور   
44842007 اتوسلیمانی 
مهرکار  42692
ساره خودرو  88170402

سانگ یانگ

66425656 عظیم خودرو 
42692 مهرکار 
88170402 ساره خودرو 
88373765 اتوسهیل 
88870795 مفتاح رهنورد 
88409897 اتوترافیک 
22824702 اتوگالری آرمانی 
88754145 اتوگالری جنیدی 
گالري امیر عباس  22895990
88146618 گالري محمد  
22692977 اتوباغ پل رومي 

پورشه

66425656 عظیم خودرو 
22924629 پیروز سروش خودرو 
نمایندگي ثقفي  88326838
ساره خودرو  88538474

رنو

66425656 عظیم خودرو 
88170402 ساره خودرو 
88769895 نمایندگي 1419 
نمایندگي 1022  77191212
77624816 نمایندگي 4128 
77558155 نمایندگي 1708 

مزدا

آلفا رومئو

جیلی

سایپا

66425656 عظیم خودرو 
66124460 یاس خودرو مطمئن 
88980912 سپند خودرو آریا  

لیفان

66425656 عظیم خودرو 
88170402 ساره خودرو 
88870665 مفتاح رهنورد 
88813550 جهانگیر آریا 
42692 مهرکار 

لکسوس

77616868 هدف گستر 

دوربین دیجیتال

نرم افزار

22863319 رسانه افتاب 
2729 مجتمع فنی  
66196080 شادن پژواک 
77455200 پراموزی 
66121086 رایا درس 

آموزش

88787824 ای موبایل 
66347041 راگو 
88894187 دیاکو 
88028696 سیستم ارا   
66723515 چرمن  

موبایل، تبلت
و لوازم جانبی

22884091 پانی تک 
66741582 شبکه خلیج 
09197245285 امدادرایانه 
88943100 شبکه ایرانیان 
88732153 آرمین 
88463719  D-LINK
33994579 مترونت 
88929260 مبتکر موج سوم 
88104616 موج گویای پارس 
66760007 نت رایان 

شبکه و خدمات

66122989 کمک رایانه 
88805288 سپهررایانه 
66729053 تخت جمشید 
22887691 سوفار 
88106948 رای بین 

تجهیزات  کامپیوتر

88892191 سینا صعود یکتا 
88862189 اچ پی سنتر 
22004499 سون 
88823616 دوستان رایانه 
88925013 آریا پاسارگاد 

77616868 هدف گستر 

پرینتر و خدمات جانبی

ماشین های اداری

77136069 پارس گارد 
88764282 انفورماتیک ایران زمین 

دوربین مدار بسته

22532282 چاپ آزالیا 
88585041 دلگاه هنر 
44633241-2 منیر 
88330934 میشار 
66342453 آدین چرم 
66805245 آزاده 
88803924 کاربر هنرمعاصر 
88911690 خانه عمران 
84360 بادکنک فانتزی 
88844603 دیدار 
66954889 تاش رنگ 
66407626 سیب نقره ای 
88362510 میرتک 
66942591 ماتریس 
88677487 ونک 
66942591 میرتک 
88362510 دیدگاه سیما 

تبلیغات

چاپ و تبلیغات

33964671 نایلون عدل 
22337134 مینیاتور پالست 
33138212 چاپ یکتا 
33940020 چاپ سرچشمه 
66384670 زرین نایلون پارسیان 
80808090 فرخ-اکسیر سالمت 
66406947 عرشیا 
22222712 نورلند 
88701668 نفیس 

چاپ نایلون
و نایلکس

77030815 پیام 
66377428 بلوط 
66490357 عطر سیب 
77657697-8 کیهان 
88802097 چاپ المهدی 
66416855 ایرانیان 
77959401 رسا 
66125934 شرکت پوالریز 
44228370 اهورا 
33548752 پاسپارتو 

چاپ فلکس و بنر

77385161 صبا 
66922736 توانا 
66575070 حجم سبز 
88718370 الوند 
88063377 کیمیا 

پرینت و فتوکپی

88889976 کانون نور)خطیبی( 
88940574 آتی نگار 
88552914 آریا پیام 
88502842 آروین نگار 
88055840 تاش 
26417031 هولدینگ 
77384674 قلم نو 
88828877 نوای رسا 

مشاور تبلیغاتی

88103214 سوان 
88986915 پرتو نگاران جهان 
88544454 انعکاس 
77624382 نوین تندیس 
33431706 تندیس کاران 
66416855 ایرانیان 
77959401 رسا 
66125934 شرکت پوالریز 
44228370 اهورا 
33548752 پاسپارتو 

حکاکی و برش لیزری

جای تبلیغ شما

44258914 استودیو 360 
66973795 ایفل 
44351018 لبخند 
66120885 آوا نگارد 
88013026 استودیو کالکت 

عکاسی و 
فیلمسازی تبلیغاتی

44261669 پارسا 
66025630 فراق الکترونیک 
77796401 تهران 
33872880 تابلو ساز 
33684139 تابلو نئون آفتاب 
89567 پالیز افزار 
44031079 تبلو سازی کاوه 
44261669 پارسا 
66431829 پاراد 

تابلو تبلیغاتی

77653663 ایمان گرافیک 
77781613 مکث 
77630053 تهران استامپ 
66475571 ایران مهر 
88174156 ایرانیان تبلیغ 

مهر و پالک

مالی

44617789 حسابرسی آریان فراز 
88209817-8 موسسه هوشیار ممیز 
22277657 امین آزمون 
88785765 ایران مشهود 

 88901496 موسسه حسابرسی دل آرام 
88109418 موسسه آبتین روش آریا 
88829761 موسسه بیداران 
88734707-8 موسسه کوشش 
88804941 ارکان سیستم 
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88647844 آریا بصیر اندیشه 
88487714 موسسه سیمرغ 
77210228 آزمون تراز ارقام 
88361511 فریوران  
44241422 آبان روش  
22137707 رایمند و همکاران 
77507548 حساب گستر پویا  
88875186 آرمان اندیش آگاه 
88934350 راهبرد پیام  
88804941 ارکان سیستم  
88806876 تالش ارقام  
88549893 رازدار  
88779878 مؤسسه نیک روشان 

حسابداری- حسابرسی

88923040 حامی صنعت لجور 
88939325 باهنگام 
22891142 ثمین سپهر 
7-66561405 اطلس 
44085001 تدبیران 
88918852 دماوند 
88975610 ترخیص ایرانیان 
09121228315 بیات 
44529156 راکد 
66755175 گلوبال تجارت 
66913526 سروا 
22610240 سبحان پایا 
44635242 پارسیان 
88920897 ربیعی 
44255943 سریع تجارت مهر 

بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

88081951 جاودان تجارت  
66920097  فرد 
88909183 بارمان ترخیص 
66420240 سیامکی 
بازرگانی لطفی  88677645
88552623 تحویلداری 
88900991 ترخیص کاال 
09122255985 بارمان داد و ستد 
88820279 رایا تجارت نوین 
88802466 کیان ترخیص 
44215707 مهر بار دریا 

66975062 جهان آسیا 
88192654 پارت پرگاس 
88140896 بازرگانی الی بار 
88693130 تیرداد سپهر 
88890628 تهران مارین 

88923040 حامی صنعت لجور 
شرکت مشاوران کاوش  88348545
88982882 عزتیان 
88051835 پارسیان 
88344318 گروه مدپا 
88562596 مهندسین پیشرو 
88045025 شیمی تجارت کاال 
66575127 افق تجارت کویر 
88939259 امین پایتخت 
55899144 راه کارهای آسان 
77616659 فراز پارسا 

مشاوره و بازرگانی 
صنعتی

حمل و نقل بین الملل

ترخیص کاال

88541910 مهندسین نافع امین 

تهیه
طرح های توجیهی

خانه

88206006 امالک راگا 
22222111 امالک رابینسون 
44034401 امالک امپراطور 
44050703 امالک آرش 
88174703 امالک هرم 
22605152 امالک کارا 
77888367 امالک یاس کبود 
88710092 امالک آلفا  
22809005 امالک بزرگ سران 
22060055 امالک خانواده 
55369584 امالک صفا 
25993 امالک دا 
44436929 امالک آفتاب 
44408863 امالک سوره 
09126485282 امالک کسری 
22414000 امالک رویال 
44481844 خانه گستر یزد 

امالک

44462477 شرکت ایده برتر 
22515561 شرکت مسیر سبز 
88332311 شرکت سبز دوست 
22376234 شرکت بوم سازگان 
66965474 خانه دکور 
44704471 آبشار-برکه فخرپور 
88006639 فضای سبز کنیتا 
22754188 آرمان شهر 
66849643 رکت ونوس 
44409950 چکاد بام 

88502829 گلدن ایت 
88703737 دلتا صنعت سرو 

مشاورین پاسارگاد  66042349
09361055874 خانه رویایی 
44096483 شرکت آریا فراز 
77926598 ساران سازه رادین 
09123011109 طراحان امرتات 
09121540409 شرکت افرا 
44629625 آراه بنیان دیانا 
22465952 آذین سازه 
22563951 مهندسین مشاور دش 
77248036 دفتر سپهر 
55547905 آترین بنا آریا 
09121328254 شرکت عرفان 

بازسازی

لوازم منزل

فضای سبز

فـقـط
5 هزار تومان

فـقـط
5 هزار تومان

فـقـط
5 هزار تومان

جای تبلیغ شما

فـقـط
5 هزار تومان

88909100 گروه تجاری اطلس 
33312202 کاسپین سیستم تهران 
66400000 های لپ 
66453559 رامسا 
88804224 راینا 

لپ تاپ و تعمیرات
و  لوازم جانبی

دیجیتال

سیستم مالی سپیدار 
محصول همکاران سیستم

نرم افزار یک پارچه 
حسابداری،  تولیدی 

بازرگانی،خدماتی،پیمانکاری
دشت فروشگاهی
شرکت ارقام نگر

02188358921

ضمیمه چهارشنبه 3تیر 1394
شمــاره 256

وب پردازان تهران   66566247
26203752 نوین پردازان 
88976477 فست کلیک  
88853365 پویانه 
88311970 کیمیا شبکه نیکان 

طراحی سایت
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جای تبلیغ شما

22012422 آرمین 
88800620 اریان 
88610240 البرز 
22224189 آلوس 
89301000 سرمایه 

صرافی

نیازمندی های  مشاغل  ایران

فـقـط
5 هزار تومان

حضور شما در بخش »نما«
»نما« در واقع همان پاس��خ به نیازهای افراد جامعه و علی الخصوص مدیران مش��اغل در 
زمینه های مختلف می باش��د؛ با این س��اختار که در هر بخش، و با توجه به موضوع، ابتدا 
مطلب و محتوای آموزنده کار ش��ده و س��پس آگهی های مربوط؛ که تحت عنوان ضمینه 

رایگان هر روز، با روزنامه فرصت امروز ارائه می گردد: 

88069296 ایمن امتداد 

77535586 شرکت تیماس 

22778902 پارنو رستار 
66037098 دکور حسینی 
77499476 صنایع چوب سخنور 
09125956487 فروشگاه گلها 

کاغذ دیواری آیدی  44078736
88512575 سوپربرند 
77150251 خانه آرمانی 
44262860 ایده پویان)غرب( 
22131697 ایده پویان)شمال( 
22839446 شرکت خانه ایده آل 
22205299  ganzo italian group
88533687 دکوراسیون برتر 
88533687 تزئینات داخلی برتر 
44154525 شرکت آریو 
77090395 شرکت آتریم 
22799434 یکتا خزر ایرانیان 
44054013 تزئینات میالن 
33773802 تزئینات بارسین 
77691848 به سامان 
88361686 طراحان دکور 
88170301 دکوراسیون آرتمیس 
22898803 شرکت کسری 
فرانگر         22374677

88460348 گروه پارسا 
88533580 آرتا 
44297279 کفپوش فردوس 
22839446 خانه ایده آل 
88279190 شرکت تک بلوط 
77738417 هدیش عمارت بنا 
22806734 حجم دکور 
88761351 پادمت 
26114326 لینوم فلکس 
77263040 نگین پارکت 
88539500 پارس دکور 
76337534 چوبین پارکت 

77926598 ساران سازه رادین 
88539500 پارس دکور 
26422533 کناف تهران 
22989702 نیک سازان 
44485376 سقف همیار 
33032400 شرکت رضایی 
66069221 پرشین دکور 
66373522 نماگستران پیشرو 
44262640 صبا 
77635751 نوین سقف تهران 
33351632 نوین کاران 
66605216 پارسی سقف 

88684740 تکنوین 
44297657 پارسیس 
55708132 چشم انداز غرب 
77244714 شرکت چالدران 
66343812 فرابین 
88544002 طرح سوم 
44655954 پیشرو صنعت نوین 
22316850 آریا صنعت پارس 
77113323 پنجره سازان نوین 
66531223 upvc جام جم 
88991635 پلی پن 
33884802 کیمیا صنعت 
44299617 وین سازه 
22889450 بهینه سازان پایتخت 
88778562 گروه صنعتی عبیدی 
77887385 نما گستر پارسا 
77683592 گروه افق پارسیان 
77352278 نما نوین 
66383943 پنجره سازان البرز 

44389483 هیربد 
77631150 شرکت سکنا طرح 
22870631 ویانا 
44746575 نما گلشن 
77697686 شیمی سازه سعد 
55366223 ساحل بام 
44152940 جلوه گاه ساخت رویا 
66639301 راپل کاران خلیج فارس 
66619112 شرکت جانبازان 
44412727 شرکت ارتفاع کاران هیرو 
22380437 گروه شایان 
09125904846 نما سازه برتر 
22244205  finn wood فنالند 

9121193041 دفتر گل شناس 
9121723527 آرمان توسعه 
77382611 شرکت سنگ سری 
22622456 گل شناس 
77473541 مغازه فشارکی 
88764972 گروه پویا 
77531211 مجتمع جالل فشارکی 
77075637 تیوا داتیس 
77912113 پیش ساخته فراهانی 

پیش ساخته

درب  و پنجره حفاظت

88703328 پایا پالست ایرانیان 
09196535978 نمای کامپوزیت 
22888293 سکودکورانت 
44402491 الماس ایرانیان 
88256294 بهنما 
88746464 شرکت پانل 
33956018 پرمیوم باند 
4465604 آلومین سازه اطلس 
66126731 تابش تجارت 
44440456 بازرگانی طلوع 
88548191 نانو بوند 
88697070  can bond
88769386 پاتریس 
77941820 تیام گستر 
88563774 پیشرو 
77966573 جلوه سازان 
77131251 فراز 
88654815 امپراطور شرق 

پیش ساخته

نماسازی

تزیینات داخلی
کاغذ دیواری

تزیینات داخلی
 با سازه های چوب

تولید در و پارکت
و کفپوش

دیوارپوش
و سقف کاذب

ایمنی راه

طراحی و اجرای سونا

88194210  arena wood
66065741 آریان 
88906551 پارتیشن سیستم 
66630759 آپادانا فضاپوش 
88786807 شرکت کارا 
55776945 پدیده 
88483648 فروشگاه ندا 
66218730 توسکا 
66723481 دکوراسیون فاطمی 
44752175 فضا سازان 
55754698 آلوم تک 
66817710 تهران پارتیشن 

پارتیشن

22446092 گروه هنر معماری 
09125376370 معماری ایران زمین 
22374677 فرانگر 
22785902 شرکت پارسه هرم 
26701318 راحت و زیبا روز 
77344076 پدیدگان پارسا 
22293643 گروه پل دشت 
88606410 طوفان دیزان 
44278083 شرکت داتیک 
77955626 دکوراسیون زمین 
22903442 طراحان نسل نو 
88580157 دکوراسیون کلون 
88691249 دکوراسیون رامسین 
88582734 دکوراسیون متین 
77724710 دکوراسیون تیروژ 
26760652 طراحان اصیل 
66791193 دکوراسیون ژیهات 
22880955 کلبه کهن 
22766978 دکوراسیون آکام 
22446092 گروه هنر معماری 
22864804 دکوراسیون مارون 
22668771 دکوراسیون دارکوب 
22321636 دکوراسیون 60×60 
66848803 شرکت هورد 
66846156 ایتوک آریان 
22144070 گروه ساتر سازه 
88647618 ارجان سازه 
22729836 نماشیشه پرشین 
22694252 گروه پارسه شرق 
77999020 پوش دیزاین 
76264026 نیکوسازان فرم 
66754425 شبکه پردیس 
22888239 مهندسین بوطیقا 
22740769 شرکت فالت 
66421926 گروه طراحان آمود 
22875636 رمینو دکوراسیون 
44810212 شرکت تیماس 
46084234 خنیا نوین هور 
77535586 دلتا فرافرم 
44846537 خانه گستر یزد 
88190469 ایده سازان زینو 
44961629 دفتر طرح کاوک 
22292616 سازه پایدار 
88170240 سازه های آسایش 
77641322 طرح واره پویا 
09124303350 دکوراسیون فاخته 
22337123 دکوراسیون آرمینه 
22253575 گروه مربع 
22114914 آرتا 
77167243 طراحان 2 فرم 
09121952741 ایستا سازه 

دکوراسیون و معماری

سازمان آگهی ها
88553639

سازمان آگهی ها
88553639

آوای عدالت
مشاوره حضوری رایگان، حقوقی 

کیفری، ملک، چک و خانواده
4 4 2 7 3 4 3 0

22051786 شرکت آرجی ایی 

نورپردازی داخلی
 و خارجی

فـقـط
5 هزار تومان

شمیم عدالت کیمیا  44634785
912237760 داد خواهان اعتدال آریا  
 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 
88287796 رضا خوشیاران 
87132 یاسا 
88562596 موسسه پیشرو 
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر 88813177

حقوقی

مشاوره حقوقی 
)خانواده(

عدالت و انصاف  09126111706
اندیشه صلح   77515199
آفتاب عدالت امین  26204714
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
88562596  موسسه پیشرو 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر  88813177
88750206 رضوان 
44234611 عدالت گستر فرمانیه 
77514176 قانون گستر 
66530819 تدبیر گران  
88628760 راه رویان هامون 
88479139 اعتماد 
88873420 بهین 
44031955 عدالت امین 

22894388 فرشتگان عدالت مهر 
44634785 شمیم عدالت کیمیا  
88287796 رضا خوشیالن 
87132 یاسا 
66414848 چتر دانش  
66717356 مهر آذین ذاکری 
22350351 توسعه آسیا 
88401416 وکیل من 
88492600 خانه جهانی وکال 
88752000 خانه حقوق آریا 
66961519 سفیر عدل و عدالت 
22878251 تدبیر وصال 
الهه عدالت گستر مهر 88813177

26204714 آفتاب عدالت امین 
88750206 رضوان 
44234611 عدالت گستر فرمانیه 
77514176 قانون گستر 

مشاوره حقوقی 
)کیفری(

مشاوره حقوقی)امالک(

جای تبلیغ شما

66761496 طنین عدالت 
موسسه مدافعان کوشای امین  88317245
صبا    66028601

 66745395 دور اندیشان 
 66729171 عدل فردوسی 

مشاوره حقوقی 
)گوناگون(

مشاوران امین پایتخت   88935070
88628776 ثبت شتاب 
88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
88656033 ثبت پاسارگاد 

ثبت شرکت ها

مشاوران امین پایتخت   88935070
ثبت هدف       88888635
ثبت فاطمی       88971587
888855960-7 ثبت جام جم 
88888822 ثبت ونک 

رتبه بندی شرکت ها

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
ثبت شتاب  776 28 886
88671278 ثبت آفریقا 
88562596 ثبت پیشرو 
22920977 ثبت شفق 

ثبت عالئم تجاری

88722849 آریو مارین 
88890628 تهران مارین 

88888822 ثبت ونک 
42056 ثبت مالصدرا 
88884114 ثبت راگا 
42143 ثبت فکر برتر 
44960311 ثبت آپادانا 
88518000 ثبت یگانه 
88734873 ثبت بزرگمهر 
حامی صنعت لجور  88923040
ثبت شتاب  776 28 886
88656033 ثبت پاسارگاد 
22883230 ثبت سید خندان 
88671278 ثبت آفریقا 
44266863 ثبت دی 
22896380 ثبت مرکز 
44016631 ثبت آریا 
88888273 ثبت همشهری 
88888635 ثبت هدف 

اخذ جواز صنایع

 حمل و نقل
بین الملل

حمل و نقل

شدن را با ما تجربه کنید
ثبت تاسیس و تغییرات 

شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری، ثبت لوگو، برند و 

 اختراع با حضور
علی اصغر حسین زاده فرد 
کارشناس سابق اداره کل 
ثبت شرکتها و موسسات 

غیر تجاری
09306385969

88175646 - 76-80

3.3*6.4
گوشواره

28*21
تمام صفحه

21.4*13.8
1/2صفحه

10.7*13.8
1/4صفحه

10.7*6.9
1/8صفحه

5.4*2.4
کادر پایه صفحه

1.200.000 ---------
----- 15.000.000 7.500.00 ---------

-----
---------

----- اول

---------
----- 9.600.000 4.800.000 2.400.000 1.200.000 300.000 داخلی

15.000.000 7.500.000 ---------
-----

---------
-----

---------
----- آخر

)قیمت به ریال می باشد(

مجتمع پذیرایی چهار فصل
مفتخر اس��ت در ایام ماه مب��ارک رمضان از عزیزان 
روزه دار از 100 ال��ی 1000 نف��ر در محی��ط باز بابت 

صرف افطاری و شام پذیرایی نماید.
رزرو جهت سفارش افطاری

0912-1192719
88069903-88069976

یوسف آباد- مقابل خیابان 64- مجتمع پذیرایی چهارفصل

44244715 بهنامان 
77274202 آریا ویژن 
44804857 کانون تبلیغاتی ریسا 
77246980 راستین پخش میالد 
66082915 رویان تبلیغات 

توزیع اوراق تبلیغاتی

چهارشنبه 3تیر 1394 ضمیمه 
شمــاره 256
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